
 

َرُر الس   َرُر الس  الدُّ   نِي ةُ نِي ةُ ــــالدُّ
    فيفي

َمِة   َسةِ َسةِ ااِدرَ ِدرَ  َمِة الُمقَد ِ ْوِمي ةِ الُمقَد ِ ْوِمي ةِ اآلُجرُّ   اآلُجرُّ
 

ما ما نظوماتها ، أعاريبها ، طبعاتها ، نظوماتها ، أعاريبها ، طبعاتها ، شروحها ، مشروحها ، م، ، النحو النحو   مصنفها ومذهبه في مصنفها ومذهبه في 

  لها وما عليهالها وما عليها
 

  ألبي بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش غفر هللا ذنبهألبي بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش غفر هللا ذنبه
 
 
 
 
 
 
 

 
 ءادَ ــــــــــــــــــــــهْ الِ 

 

 ه بعد أن كان في فمي مرا علقما .حببني بالنحو وأهلإلى الرجل الذي          
 

 .ة م  ج  الرجل الذي أقام اعوجاج ألسن الطلبة بعد أن تمكنت منهم الع  إلى          
        

 .إن شاء هللا تعالى طيب الثمار أحسن الزرع ليدرك من غرس الذي الرجل إلى          
 

بشلير محملد عللي  أبلو، البلارع النحلوي ، النبيلل  الفاضل  ، معلمي وأستاذي و شيخي         
مللا كاتللب هللذ  و،  حفظلله هللا تعللالى ورضللي عنلله وكتللب للله ال للحة والعافيللةطلله الللدر  بللن 

ما برح يعلمني النحلو فلي الليلل تعالى أثابه هللا فإنه ، من سقي يد  الطاهر   إال ثمر  السطور
لشلهدت عللى أجلزاء ة ، ولو نطقت أشجارها وكراسيها والنهار ، في البيت والشارع والحديق

وجهللان ولللم أسللتوعب ، وأعربتهللا وهللو ي للحن ، فللإن كللان فللي المسلل لة تلوتهللا وهللو يسللم  
» :  وقلال كلمتله المشلهور ـ والوسلطى السلبابة أ بعيه رف  ـ وأن هكذا  ال واب أشار إلي  

 . «اعتراض  ة وجو  اإلعراب حتى ال يبقى عليكذكر كافأ
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القلراء  عليله حفظله هللا تعلالى ،  أني عندما أتيته أطللبالشريف أول حبي لهذا العلم و        
يلا : قلال حفظله هللا نعلم ، : قلت  هل تطلب العلم الشرعي ؟» وقال :  نظر إلي  بعين الفراسة

يله ، ثم ذكر لي حكاية سليبويه علبني من لم يعرف النحو ال ي ث ق  بعلمه ، وإياك ولحن الفقهاء 
 .« شآبيب الرحمة والرضوان 

 خيرا . فجزا  هللا تعالى عنا
 

 ه كرمه ورب عفومذنب الفقير إلى الحرر  
 آمين .قال هللا عثرته والمسلمين أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش أ

 المسلمين .باقي ديار سوريا / حمص حرسها هللا و

 
 

 ةمَ د ِ قَ مُ 
 

ْسِم بِ   مِ يْ حِ الر   نِ مَ حْ الر   هللاِ ِِ
 

ت ِ ِف بِك ل ِ ك م  د  هللِ م  الح   ِ  االم  ن لز  لع لٍل ، الم  لان  ك لل ِ ن ق    م  اإِلج  ب ِر   لِ اٍن ، بالت ف ِ لي ِل و  . ي لد 
للر  ِمللن  الس للم   ِلللم  الط ي ِللب  ، ااأل م  للع د  الك  للِه ي    إِل ي  ِض ، و  ِب ب للي ن  ِء إِل للى األ ر  ق ل ِللب  الق ل للو  ان ه  م  س للب ح 

ب  أ   و  اِن ِمن  أ    ع ي     ل  ابِِعِه ، ي ض    الس م  ب  أ  ى  ِت ع  ِضي ن  ع ل ى     األ ر  ب  أ   ٍ و   ٍ ، ل ي س  ك ِمث ِلِه ش يٌء   
ه و  الس ِمي    الب ِ ي ر     . و 

 

لللالح   ال الث ن لللد  هللِ م  لللد  و  م  لللت ِحقُّ الح  ال ي س  لللاو  ج  ال الر  لللالح  .  ء  إال هللا  اء  و  لللد  هللِ م  ال ي س  ت ِحقُّ و 
ال اللدُّع   ع  إاِل هللااالسُّؤال  و  لرُّ ال الت ض  ع  و  لو  ال الخ ض  ال الت لذ لُّل  و  ل ء  و  ال خ  لد  هللِ و  م  ال ا. الح  فِض  و 

للار   ال م  ع ِطللي  و  ال م  للِذل  و  ال م  ِعللز  و  ال م  ب للافِل   و  ال ج  ت ك ب ِللر  إاِل هللاانِ   و  ال م  للم  ال اسللتِع   ر  و  ة  ن ا. الله 
ال استِغ   ال اعتِم  او  كُّل  و  ال ت و  م  و  سُّل  إاِل بِك ، الله  ال ت و  ال فِر  اث ة  و  ل ي ك  ، و  ء  إاِل اد  إاِل ع  لو  ال لج  ر  و 

ب ع د  :  . إِل ي ك  و 
 

ن ا األ ف   خ  ِغللب  ش للي و  ب للاِضللل  الق للاف ق للد  ر  ل ت ق للى  الم  للذ ا الم  ل للى  ه  ن  ع  و  للائِم  ِك أ ن  أ ش  م  فِللي  رِ ار  ك ه 
ط ب ع   ِم بِللـ ْْ الت ع ِري للِف بِالك ت للِب و  س للو  و  للِر الم  ب ت ك  ِعِهم الم  و  للر  ش  للام  لل اتِه  م  لل ا(( و  س  ن اً اذ ِلللك  ِمللن ه م إاِل إِح 

ز   اً اه م  هللا  ت ع  اِللظ ن ِ بِ  ِخي ِهم ، ف ج  ي ر  ِلِهم خ   .  ل ى  ع ن  ع م 
 

ك   ب ت ه م الت ع ِري ف  او  غ  لِو ألبِلي  ع ب لِد هللاِ ابِِكت   ن ت  ر  ِمي ِة (( فِي  ِعل ِم الن ح  و  رُّ ِة اآلج  م  ق د ِ ِب ْْ الم 
ِد بِن دِ  م  ح  ِد بِن م  م  ح  اِجي . ام  ن ه   ود  ال  ِ

 

ش   ت ع لاو  ان ه  و  ل لِة ِملن  اء  هللا  س ب ح  لت ِعدُّ للنُّق  ن  ط ل ب لت ه م فِلي  ِحلي ِن ك ن لت  أ س  ب ي لٍت إِل لى  ل ى  أ ن  ت ك لو 
للتِج   الً فِللي االس  د دُّت  أ و  للر  ، ف ت للر  للاآخ  ه لل اب ِة ، ث للم  م  للِري ِم الو  ب للد  ال بِث للت  أ ن اسللت ع ن ت  بِللاهللِ الك  ت  اِب ، و 

ه  االِكت   ل م  ٍٍ ال ي ع  ٍف و  ِمن  ب ع د   اب ة  فِي  ظ ر  د  ِمن  ق ب ل  و  م   . إال هللا  ، ف ل ه  الح 
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ل ت ب  ق د  ر  ل لِف ، و  ؤ  ل ِِف والم  ؤ  ل  للت ع ِري لِف بلالم  لت  األو  لل ي ِن ، خ      ل   فِلي  ف    ت  ه لذ ا ال بح 
الث   ب  اس ِة الِكت  انِي  ِلِدر  او  ٍل م  ت  ك ل ِ ف    ع ق د ت  ت ح  ق  اِب ، و  لا م  ت ب لت  فِي ه  لت  فِلي  اِحل   ر  ق م  ر  ِ لد    ، و 

  ٍ ب ح  ط  ك ل ِ م  س ِب الح  افِق ر  ِلب  و  ام  ةِ اٍت بِح  ٍ  ع ل ى  الق   ج  ه ل  ر  ِرئِ ا، ِلي س   . ِد ِ ا الن ظ ر  فِي  م 
 

ه ذ   ِ الع ِظي مِ  او  ت ِعي ن اً بِاهللِ الع ِلي  س  ل  م  ِد، ف   ق و  ق   و  عِ فِي  الم  و  ان  الشُّر   . أ و 

 
 
 

 
 

ُل   الفَْصُل األَو 
 

 ل فِ ؤَ المُ وَ  فِ ل ِ ؤَ المُ بِ  فُ يْ رِ عْ الت  
 

 
 
 
 
 

ُل ف  تِه اي الُمَؤل ِِف َوُمَؤل فالَمْبَحُث األَو 
 

بيللان اسللمه  فللياألول مطالللب إن شللاء هللا تعللالى ،  أربعللة هللذا المبحلل  وأذكللر فللي          
، والراب  في ذكلر أشهر م نفاته الثال  في ذكر و، ه ووفاته تدوالالثاني في بيان و، ونسبه 

  قول وباهلل تعالى التوفيق :فرحمه هللا تعالى ، شيوخه وتالميذ  
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 هِ تِ رَ هْ شُ وَ  هِ بِ سَ نَ وَ  هِ اسمِ في  لُ و  األَ  بُ لَ طْ المَ 
 

للن هاجي  ْ بمهملللة مكسللور  ْهللو اإلمللام أبللو عبللد هللا محمللد بللن محمللد بللن داود ال  ِ
وم بفلتن الهملز  المملدود  وضلم الجليم  (وموحد  فوقيلة سلاكنة ( لرُّ النحلوي المشلهور بلابن آج 

 .معنا  بلغة البربر الفقير ال وفيلمشدد  ووالراء ا
 

رأيلت بخلط ابلن مكتلوم فلي تذكرتله قلال : » : رحمله هللا تعلالى السليوطي اإلملام قال 
محمد بن محمد ال نهاجي أبو عبلد هللا ، ملن أهلل فلاس يعلرف بل كروم ، نحلوي مقلري ولله 

وغيرهلا ، معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع ولله م لنفات وأراجيلز فلي القلراءات 
وهو مقيم بفاس يفيد أهلها بمعلوماته المذكور  ، والغالب عليه معرفة النحلو والقلراءات وهلو 

 اهـ . « إلى اآلن حي ، وذلك في سنة تس  عشر  وسبعمائة 
 

و للفه شللراح مقدمتلله كللالمكودي والراعللي وغيرهمللا باإلمامللة بللالنحو ، » : وقللال 
 . (1ْ «المبتدئين بمقدمته  والبركة وال الح ، ويشهد ب الحه عموم نف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ـ معجلم  2/145وملا بعلدها ـ هديلة العلارفين 2/1796ـ كشلف الظنلون  6/62ـ شذرات الذهب 102( ْ بغية الوعا  ص1ْ
 ( 11/215المؤلفين 
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 تهِ افَ وَ وَ  دهِ لِ وْ ي في مَ نِ االث   بُ لَ طْ المَ 

 

وكان مولد  عام اثنتين وسبعين وستمائة وكانلت » قال الحالوي في شرحه لمقدمته : 
وفاته سنة ثال  وعشرين وسبعمائة في شهر  فر الخيلر ، ودفلن داخلل بلاب الجديلد بمدينلة 

 . اهـ« فاس ببالد المغرب 
 

وقال ابن العماد الحنبلي رحمه هللا تعالى وغير واحد : ولد بفاس سلنة اثنتلين وسلبعين 
  . (2ْوستمائة وت وفي بها سنة أرب  وعشرين وسبعمائة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 تهِ مَ د ِ قَ مُ  تِ اعَ بَ طَ وَ  هتِ افل  ؤَ في مُ  ثُ لِ االث   بُ لَ طْ المَ 

 

مخطللوط ، مجلللدان منلله  ـ األول  للله ْْ فرائللد المعللاني فللي شللرح حللرز األمللاني ((
 ( ويعرف بشرح الشاطبية . (أوقاف  146 ْوالثاني لعلهما بخطه ـ في خزانة الرباط ْ

 

ولله هلذ  المقدملة الجليللة التلي  . وله م نفات أخرى وأراجيز كملا تقلدم فلي ترجمتله
 . سنتكلم عنها وهو مشهور بها
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بالد العربيلة ، سلواء مفلرد  أو مل  ا في أكثلر اللكثيروقد طبعت هذ  المقدمة المباركة 
شروحها وحواشيها أو م  مجموعة متون أخرى ، حتى ي عب على المتتبل  لهلا أن يح لي 

 طبعاتها ، ومن أشهر طبعاتها القديمة :
 

  . هـ1293هـ وسنة 1252هـ وسنة 1239في م ر سنة  طبعة بوالق •

 . أيضافي م ر  حجريةطبعة  •

ها الدر  اليتيمة نظم الشيخ سلعيد بلن سلعد بلن نبهلان طبعة الميمنية في م ر أيضا ، ومع •
 .  (3ْالحضرمي 

مكتلوب بخلط يلد جيلد مشلكول  112إللى ص 107طبعة مجملوع مهملات المتلون ملن ص •
 هـ . 1305سنة 

 

ورقلة ، ف لِر   ملن نسلخه  17وعندي  ور  مخطوط لها مكتوب بخط واضن يق  في 
  . هـ1281سنة 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ذهِ يْ مِ التَ وَ  هخِ وْ يُ في شُ  عُ بِ االر   بُ لَ طْ لمَ ا
 

 . لم أقف فيما بين يدي من م ادر على من سمى أحدا من شيوخه
 

وقد وقفلت عللى خمسلة ملنهم فقلط  وأما تالميذ  فكذلك لم تسعفني المراج  بهم جملة ،
 :وهم 

 

وقلد رويلت  » ابنه أبو محمد عبد هللا ، رأيته في شرح المكودي على المقدمة حي   قلال :  •
 ـ أيمحملد عبلد هللا علن واللد  الملذكور  ولد  األستاذ األثير العالم األطهر أبيدمة عن هذ  المق

 . (4ْ « رحمه هللا تعالىاآلجرومي ـ 
 

                                                 

 (  7/33ـ األعالم  1/26( ْ معجم المطبوعات العربية 3ْ
 
 ( 24( ْ شرح المكودي على اآلجرومية ص4ْ
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أبو العباس أحمد بن حزب هللا الساعدي النحوي ، رأيتله فلي شلرح المكلودي أيضلا حيل    •
بد هللا المدعو بمنلديل ، ورويتها أيضا عن ولد  األستاذ المحقق الناظم البارع أبي ع» قال : 

عن الشليخ األسلتاذ المحقلق النلاظم البلارع األعلرف أبلي العبلاس أحملد بلن حلزب هللا ، علن 
 . « واضعها أبي عبد هللا محمد المذكور ـ أي اآلجرومي ـ رحمه هللا تعالى 

  

 هـ . 741وذكر  احب نفن الطيب أنه توفي سنة  
 

ي هذا ـ إلى القول ب ن منديال هلذا قلرأ عللى وقد كان بي ميل ـ قبل قراء  كالم المكود
والد  ، فيكون واحدا ممن تتلمذوا عليه ، إال أنلي تلرددت عنلدما رأيلت المكلودي يلروي عنله 
عن أبي العباس عن اإلمام اآلجرومي رحمه هللا تعالى ، ولو كان سمعها من أبيله لملا رواهلا 

 عنه بواسطة وهللا تعالى أعلم .
 

دي من أن منلديال كنيتله أبلو عبلد هللا ، خالفله فيله غيلر  ، حيل   والذي تقدم عند المكو
ألبلللي المكلللارم منلللديل ابلللن اإلملللام الشلللهير  لللاحب المقدملللة ذكلللر  لللاحب نفلللن الطيلللب أن 

 .  (5ْثم ذكرا شيئا منها وهللا تعالى أعلم  وافقت ق يد  الثغري اآلجرومية ق يد ً 
 

 . محمد بن علي بن عمر الغساني النحوي •
 

 
وطي إنه رأى في تاريخ غرناطة في ترجمته ـ أي الغسلاني ـ أنله قلرأ بفلاس قال السي

 . (6ْعلى هذا الرجل ـ أي ابن آجروم رحمه هللا تعالى ـ وو فه باألستاذ 
 

القاضي أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم الحضرمي ، ذكلر   لاحب نفلن الطيلب فلي إسلناد  •
يسلي المنتلوري ينتهلي إللى القاضلي اآلجرومية من طريق محمد بن عبلد المللك بلن عللي الق

 . (7ْأبي عبد هللا الحضرمي المذكور عن اآلجرومي رحمهم هللا تعالى جميعا 
 

قلال ابلن حكلم : » طيب قال : ابن حكم ـ ولم أقف على من سما  ـ غير أن  احب نفن ال •
ظلت بعلض كتلاب ات الي باألستاذ أبي عبد هللا بن آجروم أني دخلت عليه وقلد حفكان أول 

 يعربون بين يديه هذا البيت :لمف ل فوجدت الطلبة ا

ِق ميسر ٌ ونِدام    عهدي به الحيُّ الجمي   وفيهم   ********** قبل  التفرُّ
اهلـ « وقد عمي عليهم خبر ْ عهدي ( فقلت له : قد سدت الحال ـ وهي الجملة بعلد  ـ مسلد  

ْ8) . 
 

 
 
 
 

                                                 

 ( 7/123ـ نفن الطيب  25( ْ شرح المكودي على اآلجرومية ص5ْ
 ( 102ص( ْ بغية الوعا  6ْ
 ( 2/1172( ْ نفن الطيب 7ْ
 (  5/225( ْ نفن الطيب 8ْ
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 هِ تِ مَ د ِ قَ مُ  حِ وْ رُ في شُ  نِياالَمْبَحُث الث  
 

لما كان هذا السفر  غير الحجم عظيم الفائد  ال يستغني عنه الطالب المبتدي في هذا 
الفن ت در أهل العلم في كل وقت لشرحه وتقريبه إلى الطلبة ، فتوفر له من الشلروح ملا للم 

 . يتوفر لغير 
 

ذ  المقدملة وأنا ذاكر ههنا ـ إن شاء هللا تعالى ـ ما قرأتله أو قلرأت عنله ملن شلروح هل
الجليلة ، على أني لم ألتزم استق اء شروحها لظني أنهلا تفلوق ملا سل ذكر  بكثيلر، مرتبلا ملا 
احها ، وملن للم أقلف عللى سلنة وفاتله ذكرتله فلي  وقفت عليله ملن شلروحها بحسلب وفلا  ش لر 
الترتيب الذي يليق به بحسب ما أعلم وإال أخرته ، وإن علدلت عملا اشلترط فهلو إملا لسلهو ، 

 . ا الذي ينفك عنه ، وإما لغاية أزورها في نفسي ، وهللا من وراء الق دومن ذ
 

شللرح الشلليخ محمللد بللن أبللي الفضللل بللن ال للبا  الخزرجللي المكناسللي، نحللوي  ـ  1 
 . (9ْهـ 750مشارك في العلوم النقلية والعقلية ، توفي شهيدا بعد عيد الفطر سنة

 

المكلودي ملن علملاء العربيلة  شرح الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن  الن ـ2
هلـ وجلاء فلي أولله 807في فيهلا سلنةنسبة إلى بني مكود ْْ قبيلة قرب فاس (( ولد بفاس وتو

هلـ 1292طبل  هلذا الشلرح فلي تلونس سلنة  «لذي نور قلوبنلا بمعرفلة األدب... الحمد هلل ا »
عليله هلـ وطبل  حلديثا فلي دار البشلائر اإلسلالمية فلي مجللد واحلد . و1309وفي م لر سلنة 

 . (10ْحاشية البن حمدون طبعت في مجلد واحد في دار الفكر 
 

شلرحان للشليخ أبلي عبلد هللا محملد بلن محملد بلن محملد بلن إسلماعيل المغربلي  ـ 4ـ3
األندلسي المالكي المعروف بالراعي النميري ، الفقيه األ لولي النحلوي  لاحب الت لانيف 

حلل إللى القلاهر  فل قرأ بهلا ، وانتفل  بله هـ تقريبا ونش  بها ،  ور782، ولد في غرناطة سنة 
هلـ ، أملا األول فسلما  ْْ المسلتقل 853جماعلة ، ثلم أضلر بلآخر  ، وتلوفي فلي القلاهر  سلنة 

                                                 

 ( 11/128( ْ معجم المؤلفين 9ْ
 (  3/318ـ األعالم  1/529( ْ هدية العارفين 10ْ
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فضلل لسلان العلرب  الحمد هلل اللذي »لفاظ اآلجرومية (( جاء في أوله بالمفهومية في شرح أ
(( ، والشلرحان مخطوطلان ، وأما الثلاني فسلما  ْْ عنلوان اإلفلاد  إلخلوان االسلتفاد   «.... 

 7364األول وسيط والثاني بسيط ، يوجد منهما نسخة بلدار الكتلب الوطنيلة فلي تلونس بلرقم 
 . (11ْضمن مجموع 

 

شرح الشيخ شمس الدين أبي الفضلل محملد بلن أحملد بلن عملر القرافلي الم لري  ـ5
 . (12ْهـ  867 المالكي المتوفى سنة

 

ن زكريلا الجديلدي البلدراني الشلافعي ، وللد شرح الشيخ أحمد بن أحمد بلن عللي بل ـ6
هلـ وفلي بعلض الم لادر 868بمنية بدران ونش  بها ، ثم نزل دمياط وكانت وفاتله فيهلا سلنة 

 . (13ْهـ 888
 

شرح الشيخ شمس الدين أبي العزم محمد بن محمد بلن يوسلف الحلالوي المقدسلي  ـ7
في ، ثلم رحلل إللى مكلة وتلوهلـ ونشل  بله 819، الشافعي النحوي ، ولد في بيت المقدس سلنة 

وقللد قللام  «ي األكللرم الللذي علللم بللالقلم .... الحمللد هلل العللل »هللـ جللاء فللي أوللله 883فيهللا سللنة 
بدراسللة هللذا الشللرح والتعليللق عليلله عنايللة هللا بللن فقيللر هللا بللن جمعللة البلوشللي وهللي رسللالة 

 . (14ْالماجستير له 
 

الفرشلي بالفلاء ، أبلي  شرح الشليخ نلور اللدين عللي بلن محملد بلن محملد بلن عللي ـ8

هلـ 891، األندلسلي الملالكي ، نزيلل باجلة ، تلوفي سلنة  الحسن البسلطي الشلهير بالقل لادي
ْ15) . 
 

،  محمد بن محمد بن محملد البخلاري الرميثليشرح الشيخ شمس الدين أبي المجد  ـ9

رومية هـ ، وسمه بـ ْْ الم مومية في شرح اآلج895إمام مقام الحنفية بمكة ، توفي بها سنة 

 . (16ْ(( وهو مطبوع 
 

شرح الشيخ داود بن علي بن محمد القلتاوي األزهري المالكي ، ولد بقلتا إحلدى  ـ10
 . هـ902قرى المنوفية بم ر وتوفي سنة 

 

شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بلن عللي بلن أبلي ال لفا المقدسلي ملن تالملذ  ابلن  ـ11
 . (17ْالهمام 

 

يوسلف بلن عللي بلن أحملد الدمشلقي العلاتكي  شلرح الشليخ علالء اللدين عللي بلن ـ12
هللـ سللما  ْْ 905هللـ وتللوفي سللنة 842الشللهير بالب للروي ، فقيلله شللافعي نحللوي ، ولللد سللنة 

 . (18ْالنفحة الزكية في شرح المقدمة اآلجرومية (( 
 

                                                 

 ( 9/54ـ معجم المؤلفين 7/47ـ األعالم 2/198وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796( ْ كشف الظنون 11ْ
 (  2/302( ْ هدية العارفين 12ْ

 ( 1/132ـ هدية العارفين  1/152( ْ معجم المؤلفين 13ْ
 ( 7/50ـ األعالم  2/210وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796( ْ كشف الظنون 14ْ
 ( 1/738( ْ هدية العارفين 15ْ
 ( 9/98 معجم المؤلفينـ  2/420( ْ إيضاح المكنون 16ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 17ْ

 ( 5/34( ْ األعالم 18ْ
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شرح الشيخ خالد بن عبدهللا بن أبي بكر الم لري األزهلرى ، الشلافعي النحلوي  ـ13
الحمللد هلل رافلل  درجللات المنت للبين لنفلل  العبيللد ،  »ء فللي أوللله هللـ جللا 905لمتللوفى سللنة ، ا

الخافضين جناحهم للمستفيد ، الجازمين ب ن تسهيل النحو إلى العللوم ملن هللا تعلالى ملن غيلر 
شك وال ترديد ...... وبعد فهذا شرح لطيف أللفاظ اآلجرومية في أ لول عللم العربيلة ينتفل  

يحتاج إليه المنتهلي ، عملتله لل لغار فلي الفلن واألطفلال ال به المبتدي إن شاء هللا تعالى وال 
ريقللة ..... عبللاس للمللاهرين فللي العلللم مللن فحللول الرجللال ، حملنللي عليلله شلليخ الوقللت والط

وهللذا آخللر مللا أردنللا ذكللر  علللى هللذ  المقدمللة ، وكللان  »وجللاء فللي آخللر   «األزهللري ..... 
يلوم ملن رجلب الفلرد سلنة سلب  الفرا  من ت نيف هذا الشرح بعلد ع لر يلوم الجمعلة أول 

وثمانين وثمانمائة من الهجر  الشريفة النبوية على  احبها أفضل ال لال  وأزكلى التسلليم ، 
طبل  فلي بلوالق .  «ين وسالم على جميل  األنبيلاء والمرسللين والحملد هلل رب العلالمين ، آمل

 هـ .1290هـ وسنة 1274سنة 
 

ورقللة تللم الفللرا  مللن  32 وعنللدي  للور  مخطللوط للله مكتللوب بخللط واضللن يقلل  فللي
الحمد هلل عللى ملا  »ي إعراب اآلجرومية جاء في أوله هـ وله كتاب آخر ف1093نسخه سنة 
 . (19ْ «أنعم .... 
 

 :رحمه هللا تعالى عد  حواشي منها  وعلى شرح الشيخ خالد األزهرى
 

حاشيتان للشيخ أبي بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر بلن عللي بلن وفلاء أ ـ ب ـ 
هـ سمى إحداهما ْْ الدر  الشنوانية 1019الشنواني ، وهو خال شهاب الخفاجي ، توفي سنة 

على شرح اآلجرومية (( وسلمى األخلرى ْْ المواهلب الرحمانيلة عللى شلرح اآلجروميلة (( 
ْ20) . 
 

حاشية للشيخ شلهاب اللدين أبلي العبلاس أحملد بلن محملد بلن أحملد بلن يلونس بلن ج ـ 
هلللـ تقريبلللا 1020، الم لللري الحنفلللي الفقيللله، المتلللوفى سلللنة إسلللماعيل بلللن محملللود الشللللبي

 . (21ْسماهاْْالدرر الفرائد على شرح اآلجرومية للشيخ خالد(( 
 

ق ِللت بالجللام  د ـ  و  حاشللية للشلليخ علللي بللن عبللد القللادر النبيتللي الم للري الحنفللي ، الم 
 . (22ْ هـ سماها ْْ فتن رب البرية في حل شرح اآلجرومية ((1061األزهر ، توفي سنة 

 

حاشية للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليلوبي الم لري الشلافعي ،  ـ ه
 . (23ْهـ 1070هـ ، وفي بعض الم ادر 1069المتوفى سنة 

 

 
زهللري المللالكي عبللد الكللريم بللن محمللد بللن رمضللان السللكندري األحاشللية للشلليخ  و  ـ

ر  السنية على حلل ألفلاظ الشليخ هـ سماها ْْ الد1080المتوفى سنة  الوفائي الشهير بالدري

  . (24ْخالد واآلجرومية (( 

                                                 

 ( 1/812ـ معجم المؤلفين  1/344هدية العارفين  ( 19ْْ
 ( 2/62ـ األعالم  1/239( ْ هدية العارفين 20ْ
 ( 1/276ـ األعالم 1/153وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796كشف الظنون  ( 21ْْ
 (  3243ـ خال ة األثر للمحبي ص 1/757ـ هدية العارفين  2/164( ْ إيضاح المكنون 22ْ
 ( 497ـ خال ة األثر للمحبي ص 1/161وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796ْ كشف الظنون ( 23ْ
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حاشية للشيخ عبد هللا بن عبد الغفور الجوهري ، فقيه نحوي فرضي  وفي ، لله ز ـ 
 . (25ْهـ 1137عد  رسائل في الت وف ، توفي سنة 

 

نحللوي الفقيلله ال ، عبللد هللا بللن عبللد الغفللور المعللروف بللالجوهريحاشللية للشلليخ ح ـ 
 . (26ْهـ 1137، المتوفى سنة  وفي الفرضي ال
 

حاشية للعالمة حسن بلن عللي بلن أحملد األزهلري المنطلاوي الشلهير بالملدابغي، ط ـ 
هلـ اسلتفدتها مللن كلالم أبلي النجللا فلي مقدملة حاشلليته عللى شللرح 1170المتلوفى بم لر سللنة 

 . (27ْالشيخ خالد األزهري ، وسي تي ذكر شروح له على اآلجرومية إن شاء هللا 
 

هلـ ، 1223اني سلنة ربيل  الثل 6حاشية للشيخ العالمة أبي النجلا ، فلر  منهلا فلي  ي ـ
:  ـ قلال ـ ثلمالحمد هلل الذي فتن أبواب فيضه لمن ا طفا  من عبلاد  ......  »جاء في أولها 

أمللا بعللد : فهللذ  عبللارات شللريفة ونكللات ظريفللة علللى شللرح العالمللة الشلليخ خالللد علللى مللتن 
مللن حاشللية شلليخ مشللايخنا العالمللة المللدابغي علللى ذلللك الكتللاب اآلجروميللة ، أخللذت أغلبهللا 

وضممت إليه ما تيسر من غيرها ، فما كان من الحاشية المذكور  للم أعلز  إليهلا لالخت لار 
، وللعلم ب ني أخذت منها المعظم ، إذ هي بحر زخار ، وما كان من غيرهلا أنسلبه إللى قائلله 

 .  «.... كان أمراً عزيز المطالب ..في الغالب إذا 
 

وعلى حاشية أبي النجلا تقريلرات للشليخ محملد شلمس اللدين اإلنبلاني تقل  جملتهلا ك ـ 
 سطرا. 83في 

هـ بالمطبعلة 1317هـ و  1312هـ و  1304وقد طبعت م  الشرح والتقريرات في م ر سنة 
 . (28ْ فحة 134العلمية. وفي القاهر  بمطبعة حجازي بدون تاريخ وتق  بـ 

 

حمد بن األمين الشنقيطي بشرح شلواهد هلذ  الحاشلية فلي كتلاب سلما  وقد قام الشيخ أ
ْْ كشللف الللدجى عللن شللواهد أبللي النجللا (( ، طبلل  فللي المطبعللة الجماليللة فللي القللاهر  سللنة 

هـ ويق  الشرح المذكور فلي 1343هـ وفي مطبعة م طفى البابي الحلبي بم ر سنة 1330
 .  فحة 99

 

براشي الشافعي ، وله تفسير سلور  القلدر فلر  حاشية للشيخ محمد بن إبراهيم األل ـ 
 . (29ْهـ 1250سنة رمضان  29 منه في

 

حاشللية للشلليخ أبللي العبللاس أحمللد بللن محمللد بللن حمللدون السلللمي المعللروف بللابن م ـ 
الحاج سماها ْْ العقد الجوهري من فتن الحي القيوم في حل شرح األزهري على مقدمة ابن 

ن نحللى بنللا نحللو الرشللاد حمللداً لملل» فللي أولهللا  هللـ جللاء1269منهللا سللنة  آجللروم (( فللر 

                                                                                                                                                         

 ( 5/320ـ معجم المؤلفين  1/613( ْ هدية العارفين 24ْ
 (  6/76( ْ األعالم للزركلي ـ معجم المؤلفين 25ْ
  ( 3/99( ْ سلك الدرر 26ْ
ـ معجلم الملؤلفين  1/70ـ معجلم المطبوعلات العربيلة  2/107وما بعدها ـ إيضاح المكنون 2/1796كشف الظنون  ( 27ْْ
2/95 ) 
 (  1/348( ْ معجم المطبوعات العربية 28ْ
 (  8/190معجم المؤلفين ( ْ 29ْ
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هلـ وفلي فلاس 1321هـ وفلي الخيريلة سلنة 1319طبعت بم ر في بوالق سنة  «والهدى... 
 . (30ْهـ وطبعت حديثا في دار الفكر في مجلد واحد 1315سنة 

 

حاشية للشيخ عبد الرحيم بن عبد اللرحمن بلن محملد السليوطي الجرجلاوي ، وللد ن ـ 
هـ ، سماها ْْ فوائد الطارف والتالد على شلرح اآلجروميلة 1342في سنة هـ وتو1281سنة 

هلـ ، ولله أيضلا شلرح عللى 1318للشيخ خالد (( طبعت في م ر فلي المطبعلة األدبيلة سلنة 
اآلجروميللة سللما  ْْ عوائللد ال للالت الربانيللة علللى مللتن اآلجروميللة (( وهللو مطبللوع أيضللا 

 . (31ْوسي تي 
 

 . (32ْاللي حاشية حسن بن حسن الشرنبس ـ 
 

 . (33ْحاشية أحمد بن عمر الديربي ع ـ 
 

هـ ، 1315حاشية للشيخ عبد الحميد بن إبراهيم الشافعي الشرقاوي المتوفى سنة ف ـ 
هلـ 1313سماهاْْ تسهيل الفوائد لتح يل شرح الشيخ خالد (( طبعت بم ر في بوالق سلنة 

ْ34) . 
 

ل فا إبراهيم بن علي بن عبد شرح الشيخ شمس الدين أبي الجود محمد بن أبي ا ـ14
 . (35ْهـ 907هـ وتوفي سنة 845الرحيم األن اري الخليلي المقدسي الشافعي ، ولد سنة 

 

شلللرح الشللليخ حسلللن بلللن حسلللين بلللن أحملللد الم لللري الحنفلللي المعلللروف بلللابن  ـ   15
 . (36ْهـ 909هـ وتوفي سنة  832الطولوني ، ولد في سنة 

 

مد بن سليمان بلن علون الطيبلي الدمشلقي شرح الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مح ـ16
هـ وفيهلا 855المعروف ببرهان الدين الشاغوري ، كان مفتي الحنفية بدمشق ، ولد فيها سنة 

 .(37ْهـ 916توفي سنة 
 

شرح أبي الحسن علي بن ميمون بن أبي الحسين الحسلني الفاسلي الملالكي نزيلل  ـ17
 . (38ْيد الجرومية (( هـ سما  ْْ الميمونية في توح917دمشق ، توفي سنة 

 

شرحان للشيخ أحمد بن محمد بن محملد بلن عبلد السلالم المنلوفي ، وللد سلنة  ـ19ـ18
هلـ سلمى أحلدهما ْْ النخبلة العربيلة فلي حلل ألفلاظ اآلجروميلة ((  931هـ وتوفي سنة  847

 . (39ْوسمى اآلخر ْْ الجواهر المرضية في حل ألفاظ اآلجرومية (( 
 

                                                 

 ( 1/70ـ معجم المطبوعات العربية  2/107( ْ إيضاح المكنون 30ْ
 (  3/346( ْ األعالم للزركلي 31ْ
 ( 1/449( ْ عجائب اآلثار 32ْ
 ( 1/239اآلثار ( ْ عجائب 33ْ
 ( 2/1274( ْ معجم المطبوعات العربية 34ْ
 ( 2/223( ْ هدية العارفين 35ْ
 ( 1/289وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796( ْ كشف الظنون 36ْ
 ( 1/95ـ معجم المؤلفين  1/66ـ األعالم 1/25وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796( ْ كشف الظنون 37ْ
 ( 1/741( ْ هدية العارفين 38ْ
 ( 2/150ـ معجم المؤلفين  1/141وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796( ْ كشف الظنون 39ْ
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الحسللن علللي بللن محمللد بللن علللي بللن خلللف بللن جبريللل  شللرحان للشلليخ أبللي ـ  21ـ  20
 له ت لانيف كثيلر  فلي الفقله والحلدي  والنحلو ، منهلا :المنوفي، الم ري المالكي الشاذلي، 

شلرحان ولله عمد  السالك على مذهب مالك ومخت لرها ، وبي زيد القيرواني أشرح رسالة 
هلـ  857  من رمضلان سلنة وكان مولد  بالقاهر  في الثالعلى الجام  ال حين للبخاري ، 

 .  هـ930وفي بعض الم ادر هـ 939وتوفي بها في الراب  من  فر سنة 
 

ومتوسلللط ، أملللا األول فوسلللمه بلللـ ْْ الجلللوهر  المعنويلللة عللللى أملللا الشلللرحان فكبيلللر 
 هللا الملللك الحللق الحمللد هلل رب العللالمين وأشللهد أن ال إللله إال »آلجروميللة (( جللاء فللي أوللله ا

» ما الثاني فوسمه بلـ ْْ اللدرر المضلية فلي شلرح اآلجروميلة (( قلال فيله : وأ «المبين .... 
وحيل  قللت بعلض مشلايخي فهلو شلمس ، قلت شيخنا فالمراد به نور الدين السلنهوري  حي   

 . (40ْ« وحي  قلت بعض مشايخنا فهو جالل الدين السيوطي ، الدين الجوجرى 
 

بلو عبلد هللا محملد بلن محملد بلن وض  عليها زيادات وتممها الشيخ شمس الدين أ ـ22
عبللد الللرحمن بللن حسللين الرعينللي الشللهير بالحطللاب ، الفقيلله المللالكي األ للولي ال للوفي ، 

هلـ وتلوفي بطلرابلس الغلرب 902رمضلان سلنة  18المغربي األ ل المكي المولد ، ولد في 
م بسللم هللا الللرحمن الللرحي »ممللة اآلجروميللة (( جللاء فللي أولهللا هللـ  ، سللماها ْْ مت954سللنة 

الحمد هلل رب العالمين وال ال  والسالم على سيدنا محمد وعلى آله و حبه أجمعين . وبعلد 
: فهذ  مقدمة في علم العربية متممة لمسائل اآلجرومية تكون واسلطة بينهلا وبلين غيرهلا ملن 

لمملات ، إنله قريلب مجيلب المطوالت ، نف  هللا تعالى بها كملا نفل  ب  للها فلي الحيلا  وبعلد ا
 . (41ْ « الدعوات

 وقد شرح أهل العلم والفضل هذ  المتممة وال أعرف من شروحها إال اثنين :
 

شللرح الشلليخ العالمللة جمللال الللدين أبللي علللي عبللد هللا بللن أحمللد الفللاكهي المكللي أ ـ 
هللـ سللما  ْْ الفواكلله الجنيللة علللى  972هللـ وتللوفي بهللا سللنة  899الشللافعي ، ولللد بمكللة سللنة 

وأشلكر  عللى مزيلد فضلله وكرمله حملدا هلل عللى نعمله  »له تممة اآلجرومية (( جاء في أوم
هلـ ،  956وكان فراغه من تبييضه يوم األحد في العاشر من شهر رجب الفلرد سلنة  «..... 

هلـ  1306هلـ وفلي الخيريلة سلنة 1298مطبوع وبهامشه المتممة فلي المطبعلة الشلرفية سلنة 
 . (42ْهـ 1309وفي بوالق 

 

بلن عبلد البلاري األهلدل ، الحسليني التهلامي ، الفقيله شرح الشيخ محمد بن أحمد ب ـ 
هللـ سللما  ْْ الكواكللب 1298هللـ وتللوفي سللنة 1241األ للولي المحللد  النحللوي ، ولللد سللنة 
بسلم هللا اللرحمن اللرحيم الحملد هلل رافل   »فلي أولله  الدرية شرح متممة اآلجرومية (( وجاء

يد  ثل  ليلة الجمعة لليلتلين خلتلا ، فر  مؤلفه من تسو «الغفلة عن قلوب أوليائه .....  حجب
هـ وفي القلاهر   1312هـ ، طب  بجزأين في بوالق سنة 1288من شهر جمادى اآلخر  سنة 

هـ م ححا بمعرفة الشيخ أحمد سعد علي ، أحد علماء األزهلر الشلريف ورئليس 1356سنة 

                                                 

 ( 5/11ـ األعالم  1/743ـ هدية العارفين  2/541( ْ إيضاح المكنون 40ْ
 ( 11/230ـ معجم المؤلفين  2/242وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796كشف الظنون  ( 41ْْ
ـ معجللم المطبوعللات العربيللة   4/69ـ األعللالم  2/202ومللا بعللدها ـ إيضللاح المكنللون 2/1796كشللف الظنللون  ( 42ْْ
 ( 6/28معجم المؤلفين ـ 2/1432
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للد واحلد لجنة الت حين . و ورته دار الكتلب العلميلة ، وطبل  حلديثا فلي دار الفكلر فلي مج
ْ43) . 

 

 . (44ْهـ 899شرح عبد الحفيظ بن أبي الفضل العثماني المراغي ، ولد سنة  ـ23
 

شرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الم لري الشلافعي المعلروف بالخطيلب  ـ24
 . (45ْهـ سما  ْْ نور السجية في حل ألفاظ اآلجرومية (( 977الشربيني ، المتوفى سنة 

 

 . (46ْهـ 980حمد بن مسعود الدرعي ، المتوفى بعد سنة شرح عبد هللا بن م ـ25
 

شرح الشيخ شمس الدين محمد بن شلهاب اللدين أبلي العبلاس أحملد بلن أحملد بلن  ـ26
حمللز  األن للاري المنللوفي الم للري الرملللي، الملقللب بالشللافعي ال للغير ، فقيلله  للاحب 

 .  (47ْهـ 1004هـ وتوفي سنة 919ت انيف ، ولد سنة 
 
 

بلن عللي بلن  بلي بكلرأبلي الليمن بلن أعلي بن جار هللا بن محمد بلن شرح الشيخ  ـ27
، فقيله  حملد القرشلي المخزوملي الحنفلي الشلهير بلابن ظهيلر أمحمد بن محمد بن حسلين بلن 

هـ وقد جاوز التسعين ، سما  ْْ رشلف الشلربات 1010ومنطقي ونحوي شاعر ، توفي سنة 
 . (48ْالسنية من مزاج ألفاظ اآلجرومية (( 

 

حمد بلن عيسلى الدمشلقي الملالكي المعلروف أمحمد بن رح الشيخ أبي عبد هللا ش ـ28

هللـ سللما  ْْ األنللوار البهيللة فللي حللل ألفللاظ  1016سللنة  دمشللقفللي  يتللوف، بللابن المغربللي 

 . (49ْ «مقام المتقين في الجنان .....  الحمد هلل الذي رف  »ومية (( جاء في أوله اآلجر
 

الوفللائي الفضللالي الشللافعي  لللدين بللن عطللاء هللاشللرح الشلليخ أبللي الفتللوح سلليف ا ـ  29
هللـ سللما  ْْ الحواشللي المحكمللة علللى 1020، كللان شلليخ القللراء بم للر، تللوفي سللنة  المقللرئ

 . (50ْ ألفاظ المقدمة ((
 

هلـ 1020شرح أبي الحسن علي بن محمد بركة المغربي التطلواني المتلوفى سلنة ـ30

 . (51ْ هـ1120وفي بعض الم ادر
 

 يم للرالمحمللد بلن محمللد المهلدوي المللالكي خ شلمس الللدين شلرحان للشللي ـ  32ـ 31

هللـ أحللدهما كبيللر واآلخللر 1026هللـ وفللي بعللض الم للادر 1020المتللوفى سللنة  زهللرياأل

 غير، ذكر فيهما إعراب كل شاهد ذكر  . أما الكبير فيق  في نحو تسعة عشر كراسلا سلما  

                                                 

 (  8/273ـ معجم المؤلفين  6/19ـ األعالم 1/496ـ معجم المطبوعات العربية  2/380هدية العارفين  ( 43ْْ
 (  2/110( ْ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 44ْ
 ( 2/250ـ هدية العارفين  2/542يضاح المكنون ( ْ إ45ْ
 (  4/128( ْ األعالم للزركلي 46ْ
 ( 3741ـ خال ة األثر للمحبي ص 2/261( ْ هدية العارفين 47ْ
 ( 7/50ـ معجم المؤلفين  1/751ـ هدية العارفين  2/542( ْ إيضاح المكنون 48ْ
 ( 8/306جم المؤلفين ـ مع 2/266ـ هدية العارفين  2/542( ْ إيضاح المكنون 49ْ
 ( 3/149ـ  األعالم  1/413وما بعدها ـ هدية العارفين 2/1796كشف الظنون  ( 50ْْ
 ( 5/15ـ األعالم  7/186ـ معجم المؤلفين  1/764( ْ هدية العارفين 51ْ
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سلما  ْْ الفوائلد المهدويلة ْْ التحفة اإلنسية فلي شلرح المقدملة اآلجروميلة (( وأملا ال لغير ف
 . (52ْفي شرح اآلجرومية (( 

 

 السلعود بلن عللي اللزين المكلي الملالكي المعلروف بالقسلطالني يبلشرح الشيخ أ ـ33
 (53ْ هلـ1056هـ وفي بعض الم ادر 1033نسبة إلى قرية من أعمال دمياط ، توفي سنة 

. 
 

لملالكي الم لري ، شرح الشيخ إبراهيم بلن إبلراهيم بلن حسلن بلن عللي اللقلاني ا ـ34
هلـ سلما  ْْ 1041األ ولي المحد  ،  احب جلوهر  التوحيلد ، المتلوفى سلنة المتكلم الفقيه 

 . (54ْتوضين ألفاظ اآلجرومية (( 
 

هلللـ وتلللوفي 971شلللرح أبلللي العبلللاس أحملللد بلللن محملللد السلللوداني ، وللللد سلللنة  ـ   35
الحسلني هـ ، وعلى شرحه حاشية لمحملد المهلدي بلن محملد بلن الخضلر الشلريف 1044سنة

 . (55ْهـ 1298هـ طب  في فاس سنة 1342العمراني الوزاني المتوفى سنة 
 

شللرح الشلليخ علللي بللن برهللان الللدين إبللراهيم بللن أحمللد علللي بللن عمللر الشللافعي  ـ  36

هلـ 1044هلـ وتلوفي سلنة 975الحلبي ثم القاهري ،  احب السلير  المشلهور  ، وللد سلنة 

 . (56ْسما  ْْ التحفة السنية في شرح اآلجرومية (( 
 

حمللد بللن علللي البللدري الللدجاني القشاشللي، أمحمللد بللن يوسللف بللن شللرح الشلليخ  ـ  37

هـ سلك فلي شلرحه هلذا 1044، توفي سنة نحويال وفي ال، المولد المدني،  لالقدسي األ

 . (57ْطريق ال وفية، وله شرح على الحكم العطائية 
 

، وللد سلنة حلوي نالفقيله المحملد بلن عبلد الملنعم الطلائفي الشلافعي شرح الشليخ  ـ38

 . (58ْ هـ1052سنة  توفي بمكةهـ و1004
 

شرح الشيخ أبي الحسن علي بن عبلد الواحلد بلن محملد بلن عبلد هللا بلن السلراج  ـ39

األن اري المالكي السجلماسي ثم الجزائري ، الفقيه األ ولي المحد  المنطقلي الفرضلي ، 
 . (59ْهـ 1057المتوفى سنة 

 

الفقيله سلدي العريشلي اليمنلي ثلم المكلي الشلافعي ألحملد اأمحمد بن شرح الشيخ  ـ40

 .  (60ْهـ وهو شرح مخت ر 1060النحوي ، توفي بمكة سنة 
 

                                                 

جللم ـ مع 7/62ـ األعللالم  4629ـ خال للة األثللر للمحبللي ص 1/243ـ إيضللاح المكنللون  2/268( ْ هديللة العللارفين 52ْ
 ( 11/304المؤلفين 

 ( 345ـ خال ة األثر للمحبي ص 1/242( ْ هدية العارفين 53ْ
 ( 1/2ـ معجم المؤلفين  1/30( ْ هدية العارفين 54ْ
 ( 1/149ـ معجم المؤلفين 2/1916وما بعدها ـ معجم المطبوعات العربية 2/1796كشف الظنون  ( 55ْْ
 ( 3138محبي صـ خال ة األثر لل 1/755( ْ هدية العارفين 56ْ
 ( 4977ـ خال ة األثر للمحبي ص 2/278( ْ هدية العارفين 57ْ
 ( 10/260وقال عنه شرح حسن ـ معجم المؤلفين  4261( ْ خال ة األثر للمحبي ص58ْ
 ( 3280ـ خال ة األثر للمحبي ص 1/756( ْ هدية العارفين 59ْ
 ( 6/11ـ األعالم  3855ـ خال ة األثر ص 2/284( ْ هدية العارفين 60ْ
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شرح الشيخ فائد بن مبارك األبيلاري الم لري األزهلري ، ملن فقهلاء الحنفيلة ،  ـ41
عالم بالسير  والحدي  ،  احب ت لانيف ، وشلرحه مخطلوط بخطله فلي األزهريلة ، تلوفي 

 . (61ْـ ه1063بعد سنة 
 

شرح الشيخ أبي محمد عبد هللا المدعو بعبيد بن الشيخ أبي الفضلل بلن محملد بلن  ـ42
شلرح اآلجروميلة (( جلاء فلي  عبيد هللا الفاسي ، الفقيه النحوي ، سما  ْْ الجواهر السنية في

 .  (62ْ «خلق اإلنسان علمه البيان ....  الحمد هلل الذي »أوله 
 

لمعروف بالبجائي ، جلاء علي بن من ور الحميدي ا شرح شهاب الدين أحمد بن ـ43
 . (63ْ «ذي نحت نحو  قلوب أ فيائه .... الحمد هلل ال »في أوله 

 

شرح الشيخ أبي عبلد هللا محملد بلن أحملد بلن يعللى الحسليني النحلوي ، سلما  ْْ  ـ44
نيلة الدر  النحوية في شرح اآلجرومية ((، يوجد منه نسخة خطيلة فلي مكتبلة المللك فهلد الوط

 . (64ْبالرياض ضمن مجموعة وثائق ومخطوطات ابن طوق 
 

 . (65ْبن عيسى الربعي النحوي  يالحسن عل يبشرح أ ـ45
 

 . (66ْالنحوي  يحمد بن بكر العبدأطالب  يبشرح أ ـ46
 

 . (67ْق النحوي اسحإبن  يبراهيم بن علشرح إ ـ47
 

المكي الشلافعي ثم الم ري وفي نحمد المأعبد الجواد بن محمد بن شرح الشيخ  ـ48

 . (68ْهـ 1068سنة  توفي بالطائف ،فقيه النحوي الديب األ ،
 

شرح محمد بن عامر ، الحكيم النحوي المعروف بابن علامر ، تلوفي فلي حلدود  ـ49

 . (69ْهـ سما  ْْ الفتوحات اإللهية في شرح اآلجرومية (( وهو مطبوع 1073سنة 
 

ملد المحبلي الدمشلقي الحنفلي الملؤر  شرح الشيخ فضل هللا بن محلب هللا بلن مح ـ50
هلـ 1082هلـ وتلوفي بهلا سلنة 1031محلرم سلنة  17النحوي الشاعر الناثر ، ولد بدمشق في 

 . (70ْ« أطال الكالم فيه وذكر أشياء لطيفة » قال ولد   احب الخال ة : 
 

هللـ سللما  ْْ 1086شللرح الشلليخ فلليض بللن مبللارك األبيللاري المتللوفى بعللد سللنة  ـ  51

(  37على ألفاظ اآلجرومية (( وال أدري إن كلان هلو سلابقه ْ اللذي تقلدم بلرقم الدرر السنية 
 . (71ْوقد ت حف أحدهما من اآلخر أم ال 

                                                 

 (  5/125( ْ األعالم 61ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 62ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 63ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 64ْ

 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 65ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 66ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 67ْ

 (  2303ـ خال ة األثر للمحبي ص 2/542ـ  إيضاح المكنون  1/501ية العارفين ( ْ هد68ْ
 ( 2/289( ْ هدية العارفين 69ْ
 ( 3572ـ خال ة األثر للمحبي ص 8/76ـ معجم المؤلفين  1/822( ْ هدية العارفين 70ْ
 (  8/85( ْ معجم المؤلفين 71ْ
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 . (72ْفقيه شيخ عبد هللا بن حسين بن محمد باشرح ال ـ52
 

شللرح الشلليخ محمللد بللن عبللد هللا الخراشللي البحيللري الم للري المللالكي ، الفقيلله  ـ  53
ذي  27هللـ وتللوفي فللي القللاهر  فللي  1010لنحللوي ، ولللد سللنة األ للولي المحللد  المللتكلم ا

 (73ْهـ ، سما  ْْ الدر  السنية على حل ألفاظ اآلجرومية (( وهو مطبلوع  1101الحجة سنة 
. 
 

ري الم لري شرح الشيخ أبي األكرام محمد بن عمر بن قاسم بن إسلماعيل البقل ـ54

ـ وفلي بعلض الم لادر هل1014،  لاحب ت لانيف ، وللد سلنة  الشافعي الفرضلي المقلرئ

هلـ سلما  ْْ التحفلة البهيلة فلي إعلراب اآلجروميلة (( 1111هـ وتلوفي بم لر سلنة 1018
ْ74) . 
 

األ للل السجلماسللي  ، مسللعود بللن محمللد بللن جمللوعشللرح الشلليخ أبللي الفضللل  ـ  55

،  لاحب ت لانيف ، تلوفي سلنة  لوفي الفقيله المحلد  المقلرئ ال الملالكيالمنزل ، الفاسي 
 . (75ْهـ 1119

 

شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي الملالكي الفقيله ، نسلبة إللى  ـ56
 . (76ْهـ 1125هـ وتوفي سنة 1043بلد  نفر  في م ر ، ولد في سنة 

 

شرحها ونظمها وأعربها الشيخ محمد بن عمر بن عبلد القلادر الدمشلقي الكفيلري  ـ57
هـ أملا اللنظم 1130هـ وتوفي بها سنة 1043الحنفي الفقيه المحد  النحوي، ولد بدمشق سنة 

ا  ْْ غرر النجوم في نظم ألفاظ ابن آجروم (( ويق  بـ  ا   270فسم  بيتا ، وأملا اإلعلراب فسلم 
ْْ األنوار المضية في إعلراب ألفلاظ اآلجروميلة (( أملا الشلرح فهلو عللى نظمله المسلمى ْْ 

 . (77ْة (( غرر النجوم ... (( سما  ْْ الدر  البهية على مقدمة اآلجرومي
 

شرح الشيخ أبي العباس نجيب الدين أحمد بلن عللي الملدني ، الملدرس الحنفلي ،  ـ58
هللـ ونشلل  بهللا وتللوفي فيهللا سللنة 1070ولللد فللي مدينللة رسللول هللا  لللى هللا عليلله وسلللم سللنة 

 . (78ْهـ وله شرح إيساغوجي في المنطق 1135
 

ي النحلوي ، تلوفي بعلد شرح الشيخ أبي الحسين ريحان آغا ابن عبلد هللا الم لر ـ59
حملدا للك  »لفاظ اآلجروميلة (( جلاء فلي أولله هـ .سما  ْْ اللمعة السنية في حل أ1141سنة 

نحلت  نحلو  جملل المواهلب اللهم على ما ألهمت من دقايق العربية ، و ال  وسالما على ملن 
 . (79ْ «اللدنية 
 

                                                 

 ( 2897( ْ خال ة األثر للمحبي ص72ْ
 ( 10/210و  9/278ـ معجم المؤلفين  2/302ـ هدية العارفين  4/76 ( ْ سلك الدرر73ْ
 ( 6/317ـ األعالم  2/307( ْ هدية العارفين 74ْ
 ( 12/230ـ معجم المؤلفين  2/431( ْ هدية العارفين 75ْ
 ( 1/27ـ عجائب اآلثار  2/40( ْ معجم المؤلفين 76ْ
 (  6/317ـ األعالم 2/145ح المكنون ـ إيضا 2/314ـ هدية العارفين  4/52سلك الدرر  ( 77ْْ
 ( 2/23ـ معجم المؤلفين  1/170( ْ هدية العارفين 78ْ
 ( 2831ـ حلية البشر ص 1/370ـ هدية العارفين  2/411أ ـ إيضاح المكنون /1( ْ المخطوط ق 79ْ
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غرمللاني، وعلللى هللذا الشللرح حاشللية مخطوطللة للشلليخ م للطفى الشللوبكي الشللافعي ال
األجهلوري ، وهلي ملن الكتلب الموقوفلة بخزانلة الشليخ حسلين سلليم جمعها من كالم شليخه 

مزيلد  ،  لحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئا »الدجاني اليافي الحنفي مفتيها ، جاء في أولها 
 وال للال  والسللالم علللى سلليدنا محمللد وعلللى آللله و للحبه ذوي المناقللب الحميللد  ، أمللا بعللد :

فقيللر الفللاني م للطفى الشللوبكي الشللافعي الغرمللاني غفللر هللا للله ولوالديلله ولمشللايخه فيقللول ال
ومحبيه آمين هذ  حواشلي شلريفة مشلتملة عللى تقريلرات ونكلات لطيفلة عللى شلرح المقدملة 
المعروفة باآلجرومية المسمى باللمعة السنية فلي حلل ألفلاظ اآلجروميلة تل ليف اإلملام ريحلان 

ير المسمى بحسن أسكنهم هللا من الجنان في مقام حسلن جمعتهلا ملن آغا بن عبد هللا تاب  الوز
قرآتي له على أستاذي الشيخ اإلمام والعالمة الهمام الشيخ عطية األجهلوري أطلال هللا حياتله 
ونف  به الخاص والعام جعلها هللا خال ة لوجهه الكريم وفتن على ملن تلقاهلا بقللب سلليم إنله 

ومللا تللوفيقي إال بللاهلل عليلله توكلللت وإليلله أنيللب وهللذا أوان جللواد كللريم وبعبللاد  رؤوف رحلليم 
         . (80ْ «في المق ود بعون الملك المعبود الشروع 

 

شرح الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بلن أحملد األوسلي، النائلب بطلرابلس الغلرب،  ـ60
، ولله  هلـ يقل  شلرحه فلي نحلو ثمانيلة كلراريس1155مشهور بالنائب الطرابلسي  توفي سلنة

 . (81ْليق على الجام  ال حين للبخاري تع
 

 . (82ْهـ  1162شرح أحمد بن م طفى الزيدي المتوفى سنة  ـ61
 

شروح الشيخ حسن بن علي بن أحمد األزهري المنطاوي الشافعي ، الشلهير  ـ63ـ62
هلـ وهلي ثالثلة شلروح لعلل أحلدها حاشلية عللى شلرح 1170بالمدابغي ، المتوفى بم ر سنة

 . (83ْ كما تقدم في موضعه الشيخ خالد األزهري
 

شرح الشيخ شهاب الدين أبي العبلاس أحملد بلن عبلد الفتلاح بلن يوسلف بلن عملر  ـ64
هلـ 1181هـ وتوفي سنة 1088المجيري الملوي ، القاهري األزهري الشافعي ، ولد في سنة 

ْ84) . 
 

هلـ سلما  ْْ 1189شرح أحمد بن رجب بن محمد البقري الم ري المتوفى سنة  ـ65
 . (85ْ لم المنظوم بحل كتاب ابن آجروم ((در الك

 

شللرح الشلليخ أبللي الفتللوح محمللد بللن م للطفى بللن كمللال الللدين بللن علللي البكللري  ـ  66
الغللزي الحنفللي ، الفقيلله الفرضللي النحللوي األديللب ال للوفي ، ولللد فللي بيللت المقللدس سللنة 

عللاني هللـ ، سللما  ْْ الكلمللات البكريللة فللي حللل م1196هللـ وتللوفي بغللز  هاشللم سللنة 1143
 . (86ْ «هلل راف  المقام األسنى......  الحمد »جرومية (( جاء في أوله اآل
 

                                                 

 أ وهو شرح كبير نقص منه بعض باب من وبات األسماء وإلى آخر الكتاب (/1( ْ المخطوط ق 80ْ
 ( 1/264ـ معجم المؤلفين  1/148ـ األعالم  1/173ـ هدية العارفين  2/542( ْ إيضاح المكنون 81ْ
 ( ْ معجم المؤلفين (82ْ
 ( 1/298ـ عجائب اآلثار  1/298( ْ هدية العارفين 83ْ
 (  1/178( ْ هدية العارفين 84ْ

 ( 1/221معجم المؤلفين ـ 1/125ـ األعالم  1/179ـ هدية العارفين  1/447( ْ إيضاح المكنون 85ْ
ـ معجلم  2/343ـ هديلة العلارفين  2/378وما بعدها ـ إيضاح المكنون 2/1796ـ كشف الظنون  4/19( ْ سلك الدرر 86ْ

 ( 12/32المؤلفين 
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شرح الشيخ العالمة حسن بن علي الكفلراوي الشلافعي األزهلري المحلد  الفقيله  ـ67
النحوي البارع ، ولد في كفر الشيخ حجازي بم لر وانتقلل إللى القلاهر  وأخلذ علن شليوخها 

 .  (87ْهـ 1202وتوفي بها سنة 
 ا الشرح عد  طبعات منها :وقد طب  هذ

 

هلـ ، وبهامشله حاشلية 1291هلـ وسلنة 1248هلـ وسلنة 1242طب  في بوالق سلنة أ ـ 
 . للشيخ أحمد الدمياطي اسمها ْْ منحة الكريم الوهاب وفتن أبواب النحو للطالب ((

 
  لفحة 131هلـ ويقل  فلي 1286طب  في مطبعة جمعية المعارف الم رية سنة ب ـ 

. 
 

 . هـ1297طبعة الكاستلية في القاهر  سنة طب  في الم ـ ج
 

 . هـ1325هـ وسنة 1311طب  في المطبعة الميمنية في القاهر  سنة د ـ 
 

هلـ وبهامشله حاشلية 1343طب  في مطبعة م طفى البابي الحلبي في م ر سلنة  ـ ه
 . هـ1316للشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفى سنة 

 

نلاء عبلد الحميلد أحملد حنفلي ، وبهامشله حاشلية طب  فلي م لر بلدون تلاريخ باعتو ـ 
 . هـ1316للشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفى سنة 

 

هللـ باعتنللاء الشلليخ مللازن بللن سللالم 1418طبلل  فللي الريللاض فللي دار طيبللة سللنة ز ـ 
 . باوزير

 

 وعلى هذا الشرح عد  حواشي ، منها :
ت م  الشلرح فلي بلوالق سلنة حاشية للشيخ أحمد الدمياطي رحمه هللا تعالى ، طبعأ ـ 

 . هـ1291
 

 »فللي أولهللا  حاشللية للشلليخ العالمللة عبللد هللا العشللماوي رحملله هللا تعللالى ، جللاءب ـ 
طبلل  بهامشللها ْ الف للول  «ل طاعتلله وخفللض أهللل مع لليته ..... الحمللد هلل الللذي رفلل  أهلل

 .   فحة 46الفكرية ( للشيخ عبد هللا فكري . وتق  في 
 

 . (88ْهـ 1310بم ر في المطبعة العلمية سنة  طبعت م  الشرح والف ول
 

هلـ  1316تلوفى سلنة حاشية للشليخ إسلماعيل بلن موسلى بلن عثملان الحاملدي المج ـ 
 «ذي رفل  أقواملا وخفلض آخلرين..... بسم هللا الرحمن اللرحيم الحملد هلل الل »جاء في أولها 

هلللـ 1280هلللـ وفلللي المطبعلللة الكاسلللتلية سلللنة1290طبعلللت مللل  الشلللرح فلللي بلللوالق سلللنة 
هلـ 1303هلـ والخيريلة سلنة 1302هـ والشرفية سنة 1301هـ وفي األزهرية سنة1298وسنة

                                                 

 ( 3/259ـ معجم المؤلفين  2/1563و   739ـ1/401معجم المطبوعات العربية  ( 87ْْ
 
 ( 1456ـ2/1329( ْ معجم المطبوعات العربية 88ْ
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هللـ وفللي 1318هللـ وفللي دار الطباعللة العللامر  العثمانيللة بم للر سللنة 1305والميمنيللة سللنة 
 . (89ْهـ 1343م طفى البابي الحلبي سنة 

 

الم ليلحي حاشية للشيخ أحمد بلن أحملد النجلاري ، اللدمياطي الحفنلاوي الخللوتي د ـ 
هـ ، وقد طبعلت فلي 1313الشافعي ال وفي النحوي ،  احب ت انيف ، كان حيا قبل سنة 

 .  (90ْهـ 1248بوالق سنة 
 

حملد بلن محملد الخربتلاوي أحملد بلن أمحمد بن داود بن سليمان بن شرح الشيخ  ـ68

 ، نسللبته إلللى خربتللا إحللدى قللرى البحيللر  فللي م للر ، فقيلله ولللهزهللري المللالكي األالبحيللري 
هـ سما  ْْ المواهب العلية من رب 1207اشتغال بالحدي  ،  احب ت انيف ، توفي سنة 

البرية لحل ألفاظ اآلجرومية(( وفي بعض الم ادرْْ المواهب العلية في إعراب اآلجرومية 
)) ْ91)  .  
 

شللرح الشلليخ أبللي الحسللن علللي بللن عبللد البللر بللن علللي الحسلليني ، المتللوفى سللنة  ـ  69
 . (92ْكلمات الجلية في بيان المراد من اآلجرومية (( هـ سما  ْْ ال1212

 

شرح الشيخ أبي الفتن عثمان بن عبد هللا الدمشقي الحنفي ، توفي بمدينلة رسلول  ـ70

 . (93ْهـ 1214هللا  لى هللا عليه وسلم سنة 
 

ْ وفلي بعلض  محملد بلن محملد بلن شلريفشرح الشيخ كمال الدين أبلي الفضلل  ـ71

بللن محمللد بللن عبللد الللرحمن بللن زيللن العابللدين بللن زكريللا يف ـ ( بللن شللراالم للادر بللدون ـ 
، وللد فقيله النحلوي النلاظم النلاثر الديب األنسابة المؤر  الالغزي العامري الدمشقي الشافعي 
 لفر سلنة 27هـ وتولى اإلفتاء فيها ، وتوفي بها في 1172بدمشق في جمادى اآلخر  سنة 

(( جروميلة لفلاظ اآلعقلود الجوهريلة فلي حلل األالهـ ودفن بمقبر  الدحداح . سلما  ْْ 1214
ْ94) . 
 

شرح الشليخ الشلريف أبلي العبلاس أحملد بلن محملد بلن عجيبلة الحسلني المتلوفى  ـ72
هـ وهو شرح ممزوج نحوي و وفي ، وقلد قلام بتجريلد  الشليخ عبلد القلادر بلن  1224سنة 

وأبقلى كالمله فلي أحمد الك وهني ، الهندي ال لوفي ، جلرد  ملن كلالم ابلن عجيبلة فلي النحلو 
بسم هللا الرحمن الرحيم و للى هللا عللى  »في أوله ـ أي تجريد الكوهني ـ  الت وف ، وجاء

سلليدنا محمللد وآللله و للحبه وسلللم ، الحمللد هلل الللذي أودع قلللوب أهللل خ و لليته علومللا 
لملا وقفلت عللى شلرح الشليخ ..... الشلريف أبلي العبلاس سليدي  ـ : ثم قالـ وأسرارا ....... 

ن عجيبة ....... وجدته رحمه هللا قد جم  فيه بين شرح العبلار  الراجعلة إللى القواعلد أحمد ب
النحويللة التللي بهللا  للالح اللسللان وشللرح اإلشللار  الراجعللة إلللى المسللائل الت للوفية التللي بهللا 
 الح الجنان ..... ظهلر للي ..... تجريلد الشلرح الملذكور مملا يتعللق بلالنحو اللذي هلو فلي 

                                                 

 ( 2/1563( ْ معجم المطبوعات العربية 89ْ
 ( 1/156( ْ معجم المؤلفين 90ْ
 ( 9/296ـ معجم المؤلفين  6/17ـ األعالم  2/602( ْ إيضاح المكنون 91ْ
 (  4/298( ْ األعالم 92ْ
 ( 1/660( ْ هدية العارفين 93ْ
 ( 11/223ـ معجم المؤلفين  2/352( ْ هدية العارفين 94ْ
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ن ينتملي طور ، وأقت ر على اإلشار  الت وفية ليسهل تناولهلا عللى ملكتب النحا  مدون مس
 .  «لطريقة ال وفية ...... 

 

طبلل  ـ أي تجريللد شللرح ابللن عجيبللة للكللوهني والموسللوم بللـ ْْ منيللة الفقيللر المتجللرد 
 .     (95ْ فحة  92هـ ويق  في  1315وسير  المريد المتفرد (( ـ بدار الطباعة العامر  سنة 

 

لشيخ يحيى الحلبي ، الشهير بالمسالخي ، المحد  الفقيه النحلوي ، تلوفي شرح ا ـ73

 . (96ْ(( جرومية التحفة السنية لقراء اآلهـ سما  ْْ 1229سنة 
 

محمللد ال للالن بللن سللليمان بللن محمللد بللن محمللد بللن الطالللب العيسللوي شللرح  ـ  74

في سلنة هلـ وتلو1152من أهل أمشلدالة فلي المغلرب ، وللد سلنة  نحويوديب أ ،الرحموني 

 . (97ْهـ 1242
 

حمللد بللن نعمللة هللا بللن علللي أمحمللد بللن عبللد الكللريم بللن عيسللى بللن شللرح الشلليخ  ـ  75
، ولللد فللي ترمللانين إحللدى  ديللب نحللوي منطقلليأفقيلله ، زهللري الشللافعيالحلبللي الترمللانيني األ

 . (98ْهـ 1250هـ وتوفي سنة 1198قرى حلب سنة 
 

هلـ سلما  ْْ مفيلد الطلبلة (( 1251شرح أحمد بن محملد العيسلوي المتلوفى سلنة  ـ76
ْ99) . 
 

شرح الشيخ أبي عبد هللا محمد بن عثمان بن أبلي بكلر الحنفلي ال لوفي الشلهير  ـ77

هلـ ، سلما  ْْ 1268هـ وتوفي بمكة حرسها هللا سنة 1208بـ ميرغني ، ولد بالطائف سنة 

 . (100ْالفوائد البهية في حل ألفاظ اآلجرومية (( 
 

 . (101ْهـ  1277لغزي المتوفى سنة شرح الشيخ عمر أفندي ا ـ78
 

ريلاض النجيلب فلي شرح الشليخ محملد بلن حملاد  الحسليني الشلافعي ، سلما  ْْ  ـ79
 . (102ْهـ 1277 فر  منها سنة(( عاريب مثلتها واألأجرومية م  بيان معاني اآل

 

هلـ سلما  ْْ 1288شرح أبي الخير محمد رحمة هللا الخطيب المتلوفى بعلد سلنة  ـ80

 . (103ْالجلية على مقدمة اآلجرومية (( إضاء  البدر 
 

هلـل وتللوفي فيهللا 1240، ولللد فللي حلللب سللنةشللرح إسللماعيل بللن  للالن اللبابيللدي  ـ  81
 . (104ْهـ 1290سنة

                                                 

 ( 1/604لعارفين ( ْ هدية ا95ْ
 ( 13/194ـ معجم المؤلفين  2/535( ْ هدية العارفين 96ْ
 ( 10/83ـ معجم المؤلفين 6/163( ْ األعالم 97ْ
 (  10/190ـ معجم المؤلفين 7/126( ْ األعالم 98ْ
 ( 1/256( ْ معجم المؤلفين 99ْ
 ( 2/373ـ هدية العارفين  2/542( ْ إيضاح المكنون 100ْ
 ( 215ق لجميل الشطي ص( ْ أعيان دمش101ْ
 ( 9/268ـ معجم المؤلفين  2/376ـ هدية العارفين  1/603( ْ إيضاح المكنون 102ْ
 ( 9/307( ْ معجم المؤلفين 103ْ
 ( 2/272ـ معجم المؤلفين  1/315( ْ األعالم 104ْ
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 . (105ْهـ  1290شرح إبراهيم بن محمد سعيد بن مبارك فتة ، المتوفى سنة  ـ82
 

في بعللد شللرح محمللد خضللر بللن عابللدين ، النحللوي الشللهير بللالحكيم الالذقللي ، تللو ـ  83

 .(106ْهـ 1290سنة
 

شرح الشيخ أحمد بلن زينلي دحلالن، الشلافعي المكلي  لاحب الت لانيف، تلوفي  ـ84
هلـ ، طبل  فلي مطبعلة م لطفى البلابي 1304في مدينة رسول هللا  لى هللا عليه وسللم سلنة 

 بللن سللالم محمللد مع للومهللـ ، وعلللى هللذا الشللرح حاشللية للشلليخ 1372الحلبللي بم للر سللنة 
علللى شللرح اآلجروميللة لزينللي دحللالن ((  تشللويق الخللالن سللماها ْْ نيالسللفاطو السللماراني

في دار هـ ، كما طبعت حديثا  1326طبعت م  الشرح في القاهر  في المطبعة الميمنية سنة 
 . (107ْالكتب العلمية وفي دار الفكر في مجلد واحد 

شرح  وفي للشيخ أبي المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم بن محملد بلن عللي  ـ85

بن محمد المشيشي الطرابلسي ْطرابلس الشام( الحنفي الفقيه الزاهد الشهير بالقاوقجي ، ولد 
هللـ سللما  ْْ شللرح اآلجروميللة علللى 1305هللـ وتللوفي فللي ذي الحجللة سللنة 1222فللي سللنة 

 .  (108ْلسان الساد  ال وفية (( 
 

شللرحان للشلليخ أبللي الفللتن عبللد الفتللاح بللن عبللد القللادر بللن  للالن الدمشللقي  ـ  87ـ  86

هـ وسلم أحلدهما بلـ ْْ 1315هـ وتوفي بها سنة 1250لخطيب الشافعي ، ولد بدمشق سنة ا

التحفللة المرضللية علللى مقدمللة اآلجروميللة (( ووسللم اآلخللر بللـ ْْ فللتن الطلبللة الذكيللة فللي حللل 
 . (109ْألفاظ اآلجرومية (( 

 

لفلاظ اآلجروميلة (( جلاء شرح إبراهيم البطويسي سما  ْْ تحفة البريلة فلي حلل أ ـ88
 . (110ْ « الحمد هلل الذي رف  قدر من انت ب في عبادته ..... »أوله  في

 

 .  هـ1326شرح الشيخ هاشم الشرقاوي ، طب  في القاهر  سنة  ـ89
 

هلـ 1341شرح الشيخ محمد إسماعيل األن اري الطهطاوي ، المتوفى بعد سلنة  ـ90
فللي القللاهر  سللنة ، سللما  ْْ البللاكور  العربيللة فللي شللرح مللتن اآلجروميللة (( ، وقللد طبلل  

 . هـ1291
 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محملد السليوطي الجرجلاوي ، فقيله شرح الشيخ  ـ91

هلـ ، سلما  1342هـ وتوفي سنة1281مالكي أديب واعظ ، من أهل جرجا بم ر ، ولد سنة 
 .  ْْ عوائد ال الت الربانية على متن اآلجرومية (( وهو مطبوع

 

                                                 

 ( 1/95( ْ معجم المؤلفين 105ْ
 (   6/113( ْ األعالم 106ْ
 (  12/42ـ معجم المؤلفين 2/1697معجم المطبوعات العربية ـ  1/191( ْ هدية العارفين 107ْ

 (  2/387( ْ هدية العارفين 108ْ

 ( 8/48ـ معجم المؤلفين  357ـ أعيان دمشق لجميل الشطي ص 1/595( ْ هدية العارفين 109ْ
 (  2/542( ْ إيضاح المكنون 110ْ
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شليخ خاللد األزهلري وقلد تقلدم ذكرهلا سلماها ْْ فوائلد وله أيضا حاشية على شلرح ال
 . (111ْالطارف والتالد على شرح اآلجرومية للشيخ خالد (( طبعت في م ر 

 
شرح الشيخ الحبيب بن علي البوسليماني السكراتي ، من أهل سوس بلالمغرب ،  ـ92

 . (112ْ هـ1352 وفي له شعر واشتغال في الحدي  ، توفي سنة 
 

مد أمان بن عبد هللا بن خاتمة الحبشي ، سما  ْْ المقا لد الوفيلة شرح الشيخ مح ـ93
 .  هـ1358بشرح المقدمة اآلجرومية (( ، وقد طب  بالقاهر  في مطبعة االستقامة سنة 

 

شرح الشيخ علي بن سلالم شلطور األندلسلي المعلروف بلالنوري ، شليخ تطلوان   ـ94
 . (113ْوأديبها في ع ر  ، النحوي  احب الت انيف 

 

هللـ وتللوفي سللنة 1318شللرح الشلليخ محمللد محيللي الللدين عبللد الحميللد ، ولللد سللنة  ـ  95
هللـ سللما  ْْ التحفللة السللنية بشللرح المقدمللة اآلجروميللة (( طبلل  فللي مطبعللة االسللتقامة 1393

هلـ وهلو متلداول 1389هـ ، وطب  أيضا فلي المكتبلة التجاريلة بم لر سلنة1353بم ر سنة 
 . (114ْكثيرا بين الطلبة 

 

هلـ عللى طريقلة  1417خ إسماعيل بن محمد األن اري المتلوفى سلنة  وقد رتبه الشي
سؤال وجواب في رسالة سماها ْْ النبذ  النحوية فلي أسلئلة اآلجروميلة ((طبعلت فلي مطلاب  

 .  فحة64هـ وتق  في 1383المدني بم ر، الطبعة الثانية سنة
 

مجللد واحلد ،  شرح الشيخ عبد هللا بن محمد الغماري المغربي المالكي ، يق  فلي ـ96
سما  ْْ تشييد المباني لتوضين ملا حوتله المقدملة اآلجروميلة ملن الحقلائق والمعلاني (( وهلو 

 . مطبوع
 

هلـ ، سلما  ْْ 1376شرح الشيخ في لل بلن عبلد العزيلز آل مبلارك المتلوفى سلنة  ـ97
مفتلللاح العربيلللة عللللى ملللتن اآلجروميلللة (( ، وقلللد طبللل  مللل  مجملللوع للمؤللللف اسلللمه ْْ أربللل  

 200هللـ فللي 1371ات النافعللة (( بم للر فللي مطبعللة م للطفى البللابي الحلبللي سللنة المخت للر
 . 158   وحتى  فحة  75 فحة ، والشرح المذكور يبدأ من  فحة 

 

هلـ ، طبل  فلي 1392شرح الشيخ عبد الرحمن بن محملد بلن قاسلم المتلوفى سلنة  ـ98
 هـ.1407سنة 

 

التوضليحات الجليلة فلي شلرح محملد الهاشلمي ، يقل  فلي مجللد واحلد ، سلما  ْْ  ـ99
 80شرح اآلجرومية (( وهو مطبوع في دار الجيلل فلي بيلروت ، وفلي دار الفكلر ويقل  فلي 

 .  فحة
 

                                                 

 ( 3/346( ْ األعالم 111ْ
 ( 2/166( ْ األعالم 112ْ
 (  5/14عالم ( ْ األ113ْ

 ( 7/92( ْ األعالم 114ْ
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شرح أبي عبد هللا الداني بلن منيلر آل زهلوي ، يقل  فلي مجللد واحلد ، سلما  ْْ  ـ100
 . شرح المقدمة اآلجرومية في علم النحو (( طب  في دار المعرفة

 

د هنداوي ، يق  في مجلد واحد ، سلما  ْْ التحفلة البهيلة بشلرح شرح عبد الحمي ـ101
 . المقدمة اآلجرومية (( طب  في دار الكتب العلمية

 

شللرح الشلليخ هاشللم بللن محمللد الشللحات ، وهللو مطبللوع بم للر فللي مطبعللة  ـ  102
 . م 1979م طفى البابي الحلبي سنة 

 

 . م 1979شرح الشيخ م طفى السقا ، وهو مطبوع في القاهر  سنة  ـ103
 

شرح الشيخ محمد أمين عبد هللا األثيوبي الهرري ، سما  ْْ الفتوحات القيومية  ـ104
في حل وفك معاني ومباني متن اآلجرومية (( طب  في مطلاب  ال لفا بمكلة حرسلها هللا سلنة 

 فحة، وله أيضلا إعلراب لهلا سلما  ْْ البلاكور  الجنيلة فلي قطلاف  209هـ ويق  في 1406
 . ة (( ، وسي تي ذكر  إن شاء هللا تعالىإعراب اآلجرومي

 

شرح الشليخ فريلد بلن عبلد العزيلز الزاملل السلليم سلما  ْْالتعليقلات الجوهريلة  ـ105
هللـ مللن إ للدارات 1416علللى مللتن اآلجروميللة(( طبلل  فللي المطللاب  الوطنيللة ل وفسللت سللنة 
 .    فحة69مركز  الن بن  الن الثقافي في عنيز ، ويق  الشرح المذكور في 

 
شرح علي بن أحمد الحرفوشي الحريلري الشليعي الشلامي الكركلي العلاملي ،  ـ106

 يقل  فلي مجللدين ، سلما  ْْ ال للئهلـ ، 1059أ ولي فقيه نحوي شاعر أديب ، تلوفي سلنة 
 .  (115ْالسنية في شرح اآلجرومية (( 

 

سللماعيل بللن عبللد هللا إمحمللد علللي بللن عزيللز بللن حسللين بللن علللي بللن شللرح  ـ  107

 . هـ1326توفي سنة  نحوي ،وفقيه ، كاظمي ل ي الخاال
 

هـ سما  ْْ الفرائد السلنية فلي إيضلاح  1195شرح جرجس الراب  ، مات سنة  ـ108
 . (116ْم  1874اآلجرومية (( طب  في بيت الدين سنة 

 

، مللات سللنة  غريغوريللوس نعمللة السللرياني الكللاثوليكي مطللران دمشللقشللرح  ـ  109

 .  (117ْ ملة الن رانية ((هـ سما  ْْ شرح اآلجرومية لل 1153

 

 

 
 

                                                 

 ( 6/294ـ األعالم  2/398( ْ إيضاح المكنون 115ْ
 ( 3/119( ْ معجم المؤلفين 116ْ
 ( 8/39( ْ معجم المؤلفين 117ْ
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 هِ تِ مَ د ِ قَ مُ  تِ امَ وْ ظُ نْ في مَ  ِلثُ الَمْبَحُث الث  ا

 

نظللم الشلليخ إبللراهيم بللن إسللماعيل النقيللب بللن إبللراهيم برهللان الللدين المقدسللي  ـ  1

 . (118ْهـ 803هـ تقريبا وتوفي سنة 763النابلسي، فقيه حنبلي متقن للفرائض ، ولد سنة 
 

العمريطللي المتللوفى سللنة يحيللى بللن موسللى بللن رمضللان شللرف الللدين نظللم الشلليخ  ـ  2
 بيتا سما  ْْ الدر  البهية في نظم اآلجرومية (( جاء في أوله : 254هـ يق  بـ  890

 

 ْْ للعلم خير  خلقه وللتقى ********** الحمد هلل الذي قد وفقا ((
 وجاء في آخر  :

 لمقدمـةْْ في رب  ألف كافيا من أحكمه ********* قــد تم نظم هذ  ا
 ذي العجز والتق ير والتفريط **********  نظم الفقير الشرِف العمريطي

 على جزيل الفضل واإلنعـام **********  والحمد هلل مدى الـــدوام
 على النبي الم طفى الكـريم **********  وأفضل ال ـــال  والتسليم

 ل ِ ((أهِل التقى والعلم والكمـال **********  محمـــد و حبه واآل
 وعلى هذا النظم عد  شروح منها :

 

شلرح للشليخ إبلراهيم بلن حسلن األحسلائي ، نحلوي متل دب علارف بفقله الحنفيلة ،  أ ـ
 . (119ْهـ 1048توفي سنة 

 

شرح البن عنقاء الحسيني واسمه محمد الخالص ، فقيه نحوي أديب ، كلان شليخ  ب ـ
  ْْ غرر الدرر الوسليطية شلرح هـ ، سما1054هـ وقيل 1053الشافعية باليمن ، توفي سنة 

 . (120ْالمنظومة العمريطية (( 
 

هلـ سلما  1276شرح للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي ، المتلوفى سلنة  ج ـ
هلـ وفلي 1302ْْ فتن رب البرية على الدر  البهية لنظم اآلجرومية (( طبل  فلي م لر سلنة 

 . (121ْهـ 1309الميمنية سنة 
 

األ لل الحلبلي الملوطن ، علالم البلابي ، عطي بن عبلد القلادر عبد المشرح للشيخ  د ـ
هلـ وتلوفي فلي الثلاني 1221ف ولد بالباب في نواحي حلب سلنة الفرائض والنحو والت ريب

 . (122ْ هـ1296من رمضان سنة 
 

( (الفشلن  ْشرح للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجازي بن بدير الفشني نسبة إلى ْـ  ه
 . (123ْشغل في الحدي  ، سما  ْْ القالد  الجوهرية (( في م ر ، فقيه شافعي وله 

                                                 

 ( 1/33( ْ األعالم 118ْ
 ( 8/174و   1/35( ْ األعالم 119ْ
 ( 1/112( ْ األعالم 120ْ
 ( 1/510لمطبوعات العربية ـ معجم ا2/163( ْ إيضاح المكنون 121ْ
  ( 6/177( ْ معجم المؤلفين 122ْ
 (  1/110( ْ األعالم 123ْ
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(( ،  المواهب السنية عللى اللدر  البهيلة ، سما  ْْالشيخ أبو محمد السالمي  شرحو ـ 
 . هـ1406وزار  الترا  القومي والثقافة سنة طب  في عمان بمسقط في 

 

هـ وله 913 ، المتوفى سنة ن الحسن السنهوري الشافعي المقرئنظم الشيخ علي ب ـ3
 شرح على نظمه هذا ، أما النظم فوسمه بـ ْْ العلوية في نظم اآلجرومية (( وجاء في أوله :

 

 ْْ علي الراجي عفوا مبجال ********** بدأت ببسم هللا في النظم أوال ((
 

 »نظلم اآلجروميلة (( وجلاء فلي أولله وأما الشلرح فسلما  ْْ التحفلة البهيلة فلي شلرح 
.. وهذا كتاب سميته بالتحفلة البهيلة وضلعته ـ : ..إلى أن قال ـ رجات ..... الحمد هلل راف  الد

 . (124ْ «ما  بالعلوية في نظم اآلجرومية على منظومتي المس
 

هـ سما  ْْ اللدر  البرهانيلة (( 960نظم الشيخ برهان الدين المقدسي المتوفى سنة  ـ4
ْ125) . 
 

بللن مفللرج الغللزي العللامري بللن عبللد هللا بللن أحمللد  محمللد بللن محمللدنظللم الشلليخ  ـ  5
 لاحب ْْ الكواكلب السلائر  فلي  يلباألد النحلوي مؤر المسند ال محد الالشافعي  الدمشقي

هلللـ وتلللوفي بهلللا فلللي 977شلللعبان سلللنة  21، وللللد بدمشلللق فلللي  أعيلللان المائلللة العاشلللر  ((

هـ ودفن بمقبر  الشيخ رسالن، سما  ْْ الحلة البهية في نظلم 1061جمادى اآلخر  سنة 18

 . (126ْمية (( اآلجرو
 

نظللم فضللل هللا بللن ن للر الغللوري العمللادي ، سللما  ْْ التحفللة المكيللة فللي نظللم  ـ  6
 . (127ْاآلجرومية (( 

 

نظللم الشلليخ محمللد بللن عمللر بللن عبللد القللادر الدمشللقي الكفيللري الحنفللي ، الفقيلله  ـ  7
هلـ سلما  ْْ غلرر النجلوم 1130هـ وتوفي بها سلنة1043المحد  النحوي ، ولد بدمشق سنة 

بيتا، وله شرح لهذا النظم سما  ْْ الدر  البهية على  270ألفاظ ابن آجروم (( يق  بـ  في نظم
مقدمة اآلجرومية (( وقد تقدم ذكر  ، ولله إعلراب لهلا سلما  ْْ األنلوار المضلية فلي إعلراب 

 . (128ْألفاظ اآلجرومية (( وسي تي إن شاء هللا تعالى 
 

ر بن أحملد الريلاحي التونسلي الملالكي نظم الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عبد القاد ـ8
هـ ، ونشل  فلي تلونس وتلوفي فيهلا سلنة 1180الفقيه ، من أهل المغرب ، ولد في تستور سنة 

 .  (129ْهـ سما  ْْ التحفة اإللهية في نظم اآلجرومية (( 1266
 

نظم الشيخ عبد السالم بن مجاهد النبراوي ، سما  ْْ الكواكب الجلية (( وعليله شلرح  ـ9
محمد نوري بن عمر بن عربي أبي عبد المعطي الجاوي ، الفقيه الشلافعي نلزل م لر ثلم  للشيخ

                                                 

 ( 7/63ـ معجم المؤلفين  1/741( ْ هدية العارفين 124ْ
 وما بعدها (2/1796( ْ كشف الظنون 125ْ
 (   11/289ؤلفين ـ معجم الم 4719ـ خال ة األثر للمحبي ص 2/285ـ هدية العارفين  1/418( ْ إيضاح المكنون 126ْ
 ( 1/374( ْ كشف الظنون 127ْ
 ( 2/145ـ إيضاح المكنون  2/314ـ هدية العارفين  4/52( ْ سلك الدرر 128ْ
 ( 1/48ـ األعالم  2/542( ْ إيضاح المكنون 129ْ
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هلـ ، سلما  ْْ فلتن غلافر الخطيلة فلي شلرح 1315انتقل إلى مكة زادها هللا أمانا وتوفي فيها سنة 
 .(130ْهـ 1298الكواكب الجلية (( طب  في بوالق سنة 

 

سي ، سما  ْْ المنظومة السنية لملا نظم علي بن عبد هللا الطائي المغربي الطرابل ـ10
 . (131ْهـ 1307يسمى متن األجرومية (( طب  على الحجر سنة 

 

نظللم رفاعللة بللك ابللن بللدوي بللن علللي بللن رافلل  الطهطللاوي ، الحسلليني الم للري  ـ  11
هلـ ، وقلد طبل  فلي بلوالق قبلل وفاتله 1290تلوفي سلنة الشافعي األديب  لاحب الت لانيف ، 

ْ132) . 
 

لسني الم لراطي ، سلما  ْْ المنظوملة السلنية لملا يسلمى ملتن نظم الشيخ علي ا ـ12
 . هـ1307اآلجرومية (( ، طب  في المطبعة الشرفية في القاهر  سنة 

 

ملؤر  الالبغلدادي ، علي بلن نعملان بلن محملود اآللوسلي نظم الشيخ عالء الدين  ـ13
 »لله هلـ جلاء فلي أو1340ي بغلداد سلنةهلـ وتلوفي فل1277سلنة  نحوي ، ولد فلي شلعبانال

طبلل  فللي المطبعللة األدبيللة فللي بيللروت سللنة وقللد .  «سللؤال مللن سلل ال ...  الحمللد هلل معطللي
 . (133ْ هـ1318

 

نظللم الشلليخ مولللود بللن محمللد السللعيد بللن الشلليخ المللدني بللن العربللي بللن مسللعود  ـ  14
الموهوب الجزائلري ، الفقيله الملالكي األديلب والشلاعر ،  لاحب ت لانيف ، وللد بقسلنطينة 

  . (134ْهـ 1349لي بها إفتاء المالكية ، وتوفي بعد سنة هـ وو1283سنة 
 

هلـ 1406نظم الشيخ موسى محمد شحاد ، طب  في المطبعلة العلميلة بدمشلق سلنة ـ15
 . (135ْ  فحة 32 ويق  في

 

نظللم الشلليخ عبيللد ربلله الشللنقيطي ، نظمهللا فللي مائللة واثنللين وخمسللين بيتللاً ، وقللد  ـ  16
ن الطالللب أحمللد الشللنقيطي ، وسللمى شللرحه ْْ شللرح هللذ  المنظومللة الشلليخ زايللد األذان بلل

م باح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي عللى المقدملة اآلجروميلة فلي النحلو (( ، 
 لفحة ،  176هلـ ويقل  فلي 1414وقد طب  هذا الشرح في المطبعة المحمودية في جد  سنة 
 . (136ْ 174إلى  فحة  160وقد أفرد متن المنظومة في آخر هذا الشرح من  فحة 

 

نظلللم الشللليخ محملللد عبلللد هللا بلللن أحملللد بلللن الحلللاج حملللا  هللا القلللالوي البكلللري  ـ   17
الشللنقيطي، نظمهللا فللي مائللة وأربعللة وخمسللين بيتللاً ، وقللد طبلل  فللي جللد  بللدار المحمللدي سللنة 

 . (137ْهـ 1419

                                                 

 ( 2/1881ـ معجم المطبوعات العربية  2/394ـ هدية العارفين  2/542( ْ إيضاح المكنون 130ْ
 ( 2/1363لمطبوعات العربية ( ْ معجم ا131ْ
 ( 1/370( ْ هدية العارفين 132ْ
 ( 2/196ـ معجم المؤلفين وسما  أحمد اآللوسي  1/6ـ معجم المطبوعات العربية  2/542( ْ إيضاح المكنون 133ْ
 ( 7/333( ْ األعالم 134ْ
بلن إبلراهيم بلن قاسلم فلي ملتقلى أهلل  ( ْ يراج  الف ل األول من كتاب الدليل إلى المتون العلمية للشيخ عبد العزيلز135ْ

 الحدي  ألني لم أقف عليه مطبوعا (

 ( ْ الم در السابق (136ْ
 ( ْ الم در السابق (137ْ
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 هِ تِ مَ د ِ قَ مُ  بِ يْ رِ اعَ في أَ  بِعُ االَمْبَحُث الر  
 

،  بلن يحيلى بلن تقلي اللدين بلن عبلاد  بلن هبلة هللا محملدنجلم اللدين إعراب الشليخ  ـ1
هلـ 1090، المتلوفى سلنة  نحويال، الشافعي الفرضي  المولد والوفا  الدمشقياأل ل الحلبي 

 . (138ْ، سما  ْْ الفوائد السنية في إعراب أمثلة اآلجرومية (( 
 

 إعللراب الشلليخ محمللد بللن عمللر بللن عبللد القللادر الدمشللقي الكفيللري الحنفللي الفقيلله ـ  2
هللـ سللما  ْْ األنللوار 1130هللـ وتللوفي بهللا سللنة 1043المحللد  النحللوي ، ولللد بدمشللق سللنة 

 . (139ْالمضية في إعراب ألفاظ اآلجرومية (( وله نظم لها وشرح عليه وقد تقدم ذكرهما 
 

هلـ وتلوفي بعلد 1202، وللد سلنة يحيلى بلن محملد الحسليني العطلار الملؤذن عراب إ ـ3

(( طبل  فلي مطبعلة عثملان عبلد جروميلة علراب اآلإنية في الجوهر  السهـ سما  ْْ 1222سنة 

 . (140ْهـ 1303الرزاق في القاهر  سنة 
 

إعراب أحمد بلن محملد بلن تمليم بلن  لالن بلن أحملد الخطيلب ، التميملي اللداري  ـ4

علراب اآلجروميلة هلـ سلما  ْْ الفوائلد الزكيلة فلي إ1239الخليلي الحنفي ، المتوفى بعد سنة 
م فللي الخللافقين معراجللا حمللد هلل الللذي رفلل  لمحمللد  لللى هللا عليلله وسلللال »(( جللاء فللي أوللله 

........ » ْ141) . 
 

عبلد البلاقي بلن محملود بلن عبلد هللا اآللوسلي البغلدادي سلعد اللدين إعلراب الشليخ  ـ5

هلـ 1250 ، وللد سلنة ، ولي إفتلاء بغلداد وقضلاء كركلوك وغيلر ذللك ملن المنا لبالحنفي 

                                                 

 ( 7/141ـ األعالم  2/297( ْ هدية العارفين 138ْ
 ( 2/145ـ إيضاح المكنون  2/314ـ هدية العارفين  4/52سلك الدرر  ( 139ْْ
 ( 13/223ـ معجم المؤلفين  2/1338ـ معجم المطبوعات العربية  2/535( ْ هدية العارفين 140ْ
 ( 2/87ـ معجم المؤلفين  2/542ـ إيضاح المكنون  1/184( ْ هدية العارفين 141ْ
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، سللما  ْْ البهجللة البهيللة فللي إعللراب  هللـ1296هللـ وفللي بعللض الم للادر 1298 وتللوفي

 . (142ْاآلجرومية (( 
 
 
 

عبد هللا بن عثمان بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن حسن العجيملي إعراب  ـ6
هلـ 1307، سما  ْْ الخريلد  البهيلة فلي إعلراب ألفلاظ اآلجروميلة (( فلر  ملن ت ليفهلا سلنة 

م للطفى البلابي الحلبلي بم لر سللنة  هلـ ، وطبل  فلي1313طبل  فلي مكلة حرسلها هللا سللنة 

 . (143ْهـ  1393
 

إعراب الشيخ محمد أمين عبد هللا األثيوبي الهرري ، سما  ْْ الباكور  الجنيلة فلي  ـ7
هلـ ويقل  فلي 1404قطاف إعراب اآلجرومية ((، طب  في مطاب  ال فا بمكلة المكرملة سلنة 

 .  فحة 250
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يانِ الث   لُ صْ الفَ 
 

                                                 

 ( 5/76ـ معجم المؤلفين  3/272ـ األعالم  1/5معجم المطبوعات العربية  –1/497( ْ هدية العارفين 142ْ
 ( 2/1311 ( ْ معجم المطبوعات العربية143ْ
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 بِ اـــــــــــــتَ الكِ  ةُ ــــــسَ ارَ دِ 
 

 

 
 
 
 
 

 يمِ وْ رُّ اآلجُ  ةِ مَ د ِ قَ مُ  ِض رْ في عَ  لُ و  األَ  ثُ حَ بْ المَ 
 

، عرفله ثلم قسلمه كعاد  الم نفين في هذا العللم بدأ الم نف رحمه هللا تعالى بالكالم 
 . ثم ذكر عالمات كل قسم، إلى ثالثة أقسام 

 

 . م منها وما للفعلثم عقد بابا لإلعراب ، عرفه وذكر ألقابه وما لالس
 

 .وحذفا لهما  ثم عقد بابا لعالماته ، ذكرها حركات وحروفا
 

ثم عقد ف لال قسلم فيله المعربلات إللى قسلمين ، قسلم يعلرب بالحركلات وآخلر يعلرب 
 . بالحروف ، ثم ف ل القول في ذلك على ضوء ما ذكر  في باب معرفة عالمات اإلعراب

 

أقسام الفعل وعالمات كل قسلم ، ثلم ذكلر نوا لبه بابا ل فعال ، ذكر فيه  وبعدها عقد
 . وجوازمه

 

ثم عقد بابا لمرفوعات األسماء ، ذكرها فيه مجملة ثم ف ل القلول فيهلا عللى نحلو ملا 
فل تى ، وهلي النعلت والعطلف والتوكيلد والبلدل ؛ رتبها ، وكان ذكر فلي المرفوعلات التوابل   

 .حي   سيذكرها بعد سماء ومجروراتها عليها تف يال حتى ال يعود إليها في من وبات األ
 

عقد بابا لمن وبات األسماء ، ذكرها فيه مجملة ثلم ف لل القلول فيهلا عللى  وبعد ذلك
نحلو خبلر كلان وأخواتهلا ، إللى ملا ذكلر  اسلتطرادا فلي المرفوعلات  د  ع لنحو ما رتبها ، ولم ي  
 . واسم إن وأخواتها

 

، قسلمها إلللى ثالثلة أقسللام وف للل ه خللتم فيله مقدمتللثلم عقللد بابلا لمخفوضللات األسلماء 
 . القول فيها

 

وبعد أن من  هللا تعالى علي  بقراء  هذ  المقدمة أكثر من مر  ، ظهر للي أن الم لنف 
،  كونهلا للمبتلدئينالثلاني و، االخت لار  فيهلا ، األول نين أساسلييأملر التلزمرحمه هللا تعالى 

فإنه اخت ر حتلى أخلل    ، في مقدمته  ال ريب أنه وفى بهما كما ال يخفى ذلك على الناظرو
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وب س للط  حتللى أوجللر المعللاني فللي العقللول ، ومقدمتلله وإن كثللرت عليهللا المالحظللات ، وتوالللت 
عليها االعتراضات ، وعظم في ذلك الخطب ، كما سترا  في موضعه ، إال أنله يهلون األملر 

مه علن ذاكلر  هلذا عند النظر إلى بشرية الكاتب ، وكلم يعجبنلي قلول أحلدهم ـ وقلد غلاب اسل
الضعيف ـ ْْ إنك كلما قرأت كتابا وجدت في أوله نعتلذر علن الخطل  والزللل ، إال كتلاب هللا 

ي ب  فِيِه فإنه قال في أوله :   (( .ذ ِلك  ال ِكت اب  ال  ر 

 
ِ وِ حْ الن   هِ بِ هَ ذْ ي في مَ نِ االث   ثُ حَ بْ المَ   لِ الخِ  نْ مِ  ي 

 هِ تِ مَ د ِ قَ مُ 
 

تعالى في بغية الوعا  بعد أن ذكر كالما عن الم ن ِف رحمله قال السيوطي رحمه هللا 
وهنا شيء آخر ، وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحلو »  هللا :

، ألنه عب ر بالخفض وهو عبارتهم ، وقال : األمر مجزوم . وهو ظاهر في أنله معلرب وهلو 
 .  (144ْاهـ  «رأيهم وأنكر  الب ريون ، فتفطن بها  رأيهم ، وذكر في الجوازم كيفما والجزم

 

، خطل  ملن نسلبه إللى الكوفيلة ـ كملا سلتعرفه ـ وقد ظهر لي بحمد هللا تبارك وتعلالى 
إال باإلطالع على آرائله فلي مسلائل كثيلر  ال نستطي  الجزم بنسبته إلى أحد الفريقين  غير أنا

تواليف أخلرى مطوللة فلي هلذا الفلن  لم يتعرض لها في هذا المخت ر ، وال ي عرف للم نف
 يمكن االستفاد  منها في بيان مذهبه . 

 

والمختار عند العبد الضعيف ـ أقلال هللا عثرتله يلوم القياملة ـ أن الم لنف لله اختيلار 
وترجين في المسائل ـ وسترى في بيان ذلك ما تقرُّ به عينك إن شاء هللا تعلالى ـ ، يبلدو ذللك 

ل البللدين فلي مسلائل انفلردوا فيهلا ، بلل ومخالفتله لهلم جميعلا فلي جليا من خلالل موافقتله أهل
 بعض المسائل كما ستعرفه وهللا تعالى أعلم .

 

وس عرض اآلن ما وقفت عليه من مسائل وافق فيها الم نف أهلل الكوفلة أو خلالفهم 
عللي فهلم ، فل قول مسلتعينا بلاهلل ال، وس ذكر فيه مطلبين ، األول في وفاقهم ، والثلاني فلي خال

 العظيم .
 

 
 
 
 

                                                 

 ( 103( ْ بغية الوعا  ص144ْ
 



ِمي ةِ ا و  رُّ ِة اآلج  م  ق د ِ اس ِة الم  ر  الس ــنِي ة  في ِدر    لدُّر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

32 

32 

 لَ هْ أَ  فُ ن ِ صَ المُ  هِ يْ فِ  قَ فَ اوَ  امَ يْ فِ  لُ و  األَ  بُ لَ طْ المَ 
 ةِ فَ وْ الكُ 

 

وأنا ذاكر في هذا المطلب ـ إن شلاء هللا تعلالى ـ ملا وقفلت عليله ملن مسلائل فلي هلذ  
 ، ف قول راجيا من هللان فيما انفردوا فيه من المسائل المقدمة ، بشرط موافقتها ألقوال الكوفيي

 التوفيق والسداد :
 

 : ىاألول الموافقة
 

 . «واألمر مجزوم أبدا »  : في باب األفعال قال الم نف رحمه هللا تعالى
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

فيله موافقلة ألهلل الكوفلة ـ وهو ملن ألقلاب اإلعلراب إطالق الم نف عبار  الجزم ـ 
، خالفلا ألهلل الب لر  القلائلين أمر مقدر   القائلين ب نه ـ أي فعل األمر ـ معرب مجزوم بالم

  ب نه مبني على السكون . 
 

والخللالف فللي هللذ  المسلل لة مبنللي علللى الخللالف فللي اإلعللراب ، فالللذي ذهللب إليلله 
الب ريون أن اإلعراب أ ل في األسماء فرع في األفعلال ، ورتبلوا عللى مقلالتهم أنله مبنلي 

ه  الكوفيللون أن اإلعللراب أ للل فللي علللى األ للل وال مقتضللي إلعرابلله ، والللذي ذهللب إليلل
األسللماء وفللي األفعللال ، ورتبللوا علللى مقللالتهم أنلله معللرب إذ ال مقتضللي لبنائلله ، هللذا وفللي 

 . (145ْجالة المس لة كالم أطول ال تسعه هذ  الع  
 

 : ةالثاني الموافقة
 

 » : فللي بللاب األفعللال قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى عنللد كالملله عللن المضللارع
والجلواب بالفلاء ، وهي : أن ولن وإذن وكي والم كي والم الجحود وحتلى فالنوا ب عشر  

 . «وأو  والواوِ 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

أجمللل الم للنف رحملله هللا تعللالى القللول فللي هللذ  النوا للب ، فلللم يبللين فيهللا شلليئا ، 
والحا للل أن منهللا مللا ين للب بنفسلله ، ومنهللا مللا ين للب بإضللماٍر بعللد  ، ومنهللا مللا ين للب 
بالخالف ـ أي مخالفة ما قبلها لما بعدها ـ ، و نيعه هذا متلردد بلين أملرين ، إملا أنله يختلار 

هان الطلبلة المبتلدئين ، أنها تن ب بنفسها ، وإما أنه نسب الن ب إليها اخت ارا وتقريبا ألذ
الثاني بعض  شراح مقدمته ، وال ي با  الذوق ، واألول قريب فال ب س أن نبني عليله ، ورجن 

 :، ف قول وباهلل التوفيق بطريق االخت ار فنذكر مذاهب أهل العلم في بعض هذ  العشر  
 

فمذهب الجمهور أنها حرف ، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسلم وأ للها أما إذن : 
ْْ إذا (( ، ثم اختلف القائلون بحرفيتها ، فقال األكثرون إنها بسيطة ، وذهب الخليل في أحلد 

                                                 

ب لِري ص145ْ ـ شلرح المف لل البلن يعليش  210ـ عللل النحلو ألبلي الحسلن اللوراق ص 176( ْ التبيين ألبلي البقلاء الع ك 
 ( 1/15ـ هم  الهوام   1/36ـ ابن عقيل  2/524ـ اإلن اف  7/61
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مركبللة مللن ْْ إذ (( و ْْ أن (( ، واختلللف القللائلون ب نهللا بسلليطة ، فللذهب  أقواللله إلللى أنهللا
األكثرون إلى أنها نا بة بنفسها ، وذهلب الخليلل فيملا روى عنله أبلو عبيلد  إللى أنهلا ليسلت 
نا بة بنفسها ، وأن ْْ أن (( بعدها مقدر  ، وإليه ذهب الزجاج والفارسي ، قلال الملرادي : 

 . (146ْاهـ « فسها وال حين إنها نا بة بن» 
 

فملللذهب سللليبويه أنهلللا تن لللب بنفسلللها ، وعليللله عاملللة أهلللل الب لللر   وأم   ا ك   ي :
 (147ْ والمت خرون ، وذهب الخليل واألخفش إلى أن ْْ أن (( مضمر  بعدها وهللا تعالى أعللم

 . 
 

وهللي المسللما  الم التعليللل ، فمللذهب أهللل الب للر  أنهللا تن للب بلل ن  وأم  ا همه  ا :
أهل الكوفلة إللى أنهلا نا لبة للفعلل بنفسلها ، وذهلب السليرافي وابلن  مضمر  بعدها ، وذهب

كيسللان إلللى أنهللا تن للب بإضللمار ْْ أن (( أو ْْ كللي (( الم للدرية ، وذهللب ثعلللب إلللى أن 
 .  (148ْالفعل بعدها انت ب بها لقيامها مقام ْْ أن (( وهللا تعالى أعلم 

 

الم الجحلود هلو ْْ أن ((  فذهب أهل الب ر  إلى أن النا لب فلي وأما هم الجحود :
المضمر  بعدها ، وذهب أهل الكوفة إلى أن النا ب هلو نفلس اللالم ، وذهلب ثعللب إللى أن 

  . (149ْالالم هي النا بة لقيامها مقام ْْ أن (( وهللا تعالى أعلم 
 

فلذهب الب لريون إللى أنهلا تن لب بل ن مضلمر  بعلدها ، وخلالفهم أهلل  وأما حت ى :
 .  (150ْلكسائي وعامتهم إنها تن ب بنفسها وهللا تعالى أعلم الكوفة فقال الفراء وا

 

فهللي الفللاء النا للبة للفعللل فللي جللواب األمللر والنهللي والللدعاء  وأم  ا الف  اء الجوابي  ة :
واالستفهام والتحضيض والعرض والتمنلي والنفلي والترجلي ، وملذهب الب لريين أن هلذ  الفلاء 

وخلالفهم الكوفيلون عللى فلريقين ، فلذهب هي العاطفلة ، والفعلل بعلدها من لوب بل ن مضلمر  ، 
بعضهم إلى أنها نا بة للفعلل بنفسلها ، وذهلب آخلرون إللى أنهلا ن لبت بلالخالف ، ألنله لملا للم 

  . (151ْي ن  عطف ما بعدها على ما قبلها لمخالفته له في المعنى ن ِ ب وهللا تعالى أعلم 
 

ملاال وتف ليال وهللا تعلالى أعللم فيقال فيها ملا قلنلا  فلي الفلاء إج وأما الواو الجوابية :
ْ152) . 
 

فالب للريون ين للبون بلل ن مضللمر  بعللدها ، وخللالفهم الكوفيللون  وأم  ا أو الجوابي  ة :
فمنهم من قال تن ب بنفسها ، وهو مذهب الكسلائي وأ لحابه وأبلي عملر الجرملي ، وملنهم 

 تعالى أعللم من قال تن ب بالخالف ـ أي مخالفة ما قبلها لما بعدها ـ وهو مذهب الفراء وهللا
ْ153) . 
 

                                                 

 ( 363ـ الجنى الداني للمرادي ص 2/6( ْ هم  الهوام  146ْ
 ( 263ـ الجنى الداني للمرادي ص 2/5ـ هم  الهوام   9/14( ْ شرح المف ل البن يعيش 147ْ
 ( 115ـ الجنى الداني ص 1/210( ْ مغني اللبيب 148ْ
 ( 2/7ـ هم  الهوام   105( ْ الجنى الداني للمرادي ص149ْ
 ( 2/8( ْ هم  الهوام  150ْ
 ( 2/11( ْ هم  الهوام  151ْ
 ( 157ص( ْ الجنى الداني 152ْ
 ( 2/10( ْ هم  الهوام  153ْ
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هذا إيجاز ما تقدم ، فإن أجرينا مقالته عللى الظلاهر فلي أنهلا ـ أي النوا لب السلتة ـ 
تن ب بنفسها ، فيكون اختلار مقاللة الكلوفيين ملن حيل   الجمللة ، وسلار عللى سليرهم ـ كملا 

إال بل ن تقدم نقل مذهبهم في الم كي والم الجحود وحتى ، والفاء واللواو وأو الجوابيلات ـ ، و
قلنللا إنلله أراد االخت للار وتقريللب المسلل لة للمبتللدئين فللال كللالم معلله مللن هللذا الوجلله ، إال أنللا 

 نخالفه فيه وهللا تعالى أعلم .
 

 : ةالثالث الموافقة
 

كلل  ف  ر  ع لتعالى الكالم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنلى المؤلف رحمه هللا  قسملما 
 نوع بخا ته فقال :

 . «والسين وسوف وتاء الت ني  الساكنة والفعل يعرف بقد  »
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ذكلر الم للنف رحمله هللا هنللا أربل  عالمللات للفعللل يتميلز بهللا علن االسللم والحللرف ، 
أنله جلرى عللى طريقلة  ؤكلدي مملاوليس في هذ  العالمات األرب  ما ي ن أن يكون ل ملر ، 

وأن األمر داخلل فلي المضلارع ، ومضارع  أهل الكوفة واألخفش في تقسيم الفعل إلى ماض
واألملر مجلزوم  »، وهذا يؤيد ما ظهلر لنلا ملن كالمله فيملا سلبق حيل   قلال ألنه مقتط  منه 

 وهللا تعالى أعلم . «أبدا 
 

 : ةالرابع الموافقة
 

المخفوضلات ثالثلة  » : فلي بلاب مخفوضلات األسلماء قال الم نف رحمه هللا تعلالى
،  ، وفلي ، وعللى ، وعلن للىإ، و ، فهلو ملا يخفلض بملن بالحرف ف ما المخفوض..... أقسام
، وبلواو  ، والتلاء ، والباء : الواو ، وهي ، وبحروف القسم ، والالم ، والكاف ، والباء ورب  
ذ رب    . « ، ومنذ ، وبم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ذا ذكللر الم للنف رحملله هللا تعللالى حللروف الخفللض فللي موضللعين مللن مقدمتلله ، هلل
أحدهما ، والثاني في باب عالمات االسم ، ولم يذكر في جمللة ملا علد  ملن حلروف الخفلض 
في الموضعين ْْ كي (( ، و نيعه هذا يتردد بين احتملالين ، أحلدهما عنلدي ـ ولسلت مملن 
له عند ـ أظهر من اآلخر ، أما األول ـ وهو األظهر ـ أنه يوافلق أهلل الكوفلة القلائلين بل ن ْْ 

ون إال حرف ن ب ويمتنل  كونهلا للجلر ، كملا حكلا  علنهم غيلر واحلد ملن أهلل كي (( ال تك
هذا الفن ، وعمدتهم فيه القياس وهللا تعالى أعلم . هذا االختمال األول ، أملا الثلاني فيقلال فيله 

 .  (154ْلعله تركها لقلتها ، ويعكر عليه أمور كثير  س فرد لها مبحثا خا ا إن شاء هللا تعالى 
 

 : ةخامسال الموافقة
 

 : للم وهلي والجوازم ثمانيلة عشلر » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب األفعال :
 ، ومهملا ، وملن ن ، وماإ، و وال في النهي والدعاء ، والم األمر والدعاء ، ، ألما ، ألم ، لما

                                                 

 262ـ الجنى الداني للملرادي ص 9/15ـ شرح المف ل البن يعيش  31و  2/4ـ هم  الهوام   2/832( ْ اإلن اف 154ْ
 ( 1/183ـ مغني اللبيب 
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لعر خ ، وكيفما اثميح، وأنى ، و ، وأين ، وأيان ، ومتى ، وأيُّ  ذ ماإ، و  « ا لة، وإذا في الش ِ
. 
 

ن  معنللى » قللال أبللو النجللا :  للم ِ قوللله ْْ كيفمللا (( موضللوع للداللللة علللى الحللال ثللم ض 
الشرط ، والجزم بها مذهب كوفي ممنوع عنلد الب لريين . قلال بعلض الشلراح وللم أجلد لهلا 
مللن كللالم العللرب شللاهدا بعللد الفحللص اهللـ وإنمللا لللم تجللزم عنللد الب للريين لمخالفتهللا ألدوات 

ة جوابها لشرطها ، نحلو كيفملا تجللس أجللس ، فلال ي لن كيفملا تجللس الشرط بوجوب موافق
 . (155ْاهـ « أذهب 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

 والحا ل أن الخالف في ْْ كيف (( هل تجزم على ثالثة أقوال :
 

المن  مطلقلا ، وهلو ملذهب سليبويه وعليله عاملة أهلل الب لر  ، وعللة  القول األول :
ألدوات الشلرط بوجلوب موافقلة جوابهلا لشلرطها كملا تقلدم وهللا تعلالى  المن  عندهم مخالفتها

 أعلم .
 

 الجواز مطلقا ، وهو مذهب أهل الكوفة وقطرب من الب ريين . القول الثاني :
 

التف ليل ، فل جيز إن اقترنلت بلـ ْْ ملا (( ، ومنل  إن للم تقتلرن ، وللم  القول الثالث :
ري ، واألقللرب إلللى الللنفس أنلله قللول لللبعض أقللف علللى مللن قللال بلله بعللد شللد  البحلل  والتحلل

 . (156ْالكوفيين وهللا تعالى أعلم 
 

بعللض  بعللد أن عللد  فللي تللاج العللروس فللي أ للل الكللاف واليللاء والفللاء :  ثللم وجللدت  
 يلذكروا وللم الكلوفيين عنلد اشلرط تستعمل نماإ كيف:  شيخنا قال» قال : استعماالت كيف ... 

 مجلرد  ملاأو،  كيفملا:  قلاليف ملا بهلا يقتلرن أن لم لنفا ذكلر ما م  لها رطواتواش،  مثاال لها
 مبلادئ فلي كملا بهلا جزملوني ـ الكوفيلون وهلمـ  بشلرطيتِها قلال وملن،  بشرطيتها أحد يقل فلم
:  قلال حيل    الجلوهري ذكلر  شليخنا لله أشلار اللذي وهلذا: ـ أي الزبيدي ـ  قلت  ... اهـ  ةربيالع
ي   ابللن   وقللال اهللـ فعلللأ تفعللل كيفمللا : تقللول بلله يجللازى أن  للن مللا إليلله ضللممت وإذا  ال:  ب للر ِ
 «وهللا تعلالى أعللم  بكيفملا يجازي من الكوفيين منو،  يينرالب  عند بكيفما وال فيبك جازىي

 . (157ْاهـ 
 

لل م :  قال أبو بكر وقد يقال أهل اللغة يضعفون في النحو ، وهو وإن  ن إال أنه ال ي س 
 فت مل . 

 

سلل لت الخليللل عللن قوللله : كيللف  »لرحمللة والرضللوان : قللال سلليبويه عليلله شللآبيب او
هلا عللى الجلزاء ،  ت ن   أ ن    ، قال هي مستكرهة ، وليست من حروف الجلزاء ، ومخرج 

. قلال ابلن خلروف رحمله هللا تعلالى معلقلا عللى اهلـ  «ألن معناها : على أي حلال تكلن  أكلن  
 . (158ْاهـ « نى الجزاء يريد أن العرب لم تجزم بها وإن دخلها مع »قول الخليل : 

 

                                                 

 ( 69( ْ حاشية أبي النجا على شرح الشيخ خالد األزهري ص155ْ
 ( 2/58هم  الهوام   – 1/205ـ مغني اللبيب  2/643( ْ اإلن اف 156ْ
 ( 6/243( ْ تاج العروس 157ْ
 ( 2/868( ْ شرح جمل الزجاجي البن خروف 158ْ
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 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ال خالف في الجزاء بها عند الفريقين ، إنما الخالف فلي الجلزم بهلا يؤخذ من هذا أنه 
 ، وهو محل البح  والتفتيش .

 

والظللاهر مللن  للني  اإلمللامين الجليلللين ابللن معللط ومالللك رحمهمللا هللا تعللالى أنهللا ال 
، فإنهما ما ذكراها فلي الحلوازم عللى شلهر  الخلالف فيهلا وهللا تجزم عندهما جملة وتف يال 

 . (159ْتعالى أعلم 
 

أمللا الشلليخ م للطفى الغالينللي رحملله هللا تعللالى فللرجن القللول بالتف لليل ، وتبعلله 
شيخنا الدر  حفظه هللا تعالى ، واستدل لله بلالخبر علن رسلول هللا  للى هللا عليله وسللم   

 . (160ْكيفما تكونوا يول  عليكم [ 

                                                 

 ( ْ فقال ابن معط رحمه هللا تعالى :159ْ
 فجزمه بلم ولمــــــا وألم **********والم أمـــر وبال النهي انجزم

ن  معنـــا  فمن م ِ ن  وماواجزم بحرف الشرط وه و إن  وما ********** ض   ه م 
 ومنه أيٌّ ومتى ومهمـــــا ********** وحيثمـا وأينمــا وإذمــا

 ومنه أي ــــــان ومنه أن ى ********** واجزم جواب الشرط إن لم ي بنى
 وقال ابن مالك رحمه هللا تعالى :

 بال والم طالبـــا ض  جزما **********  في الفعل هكـذا بلم ولمـــا  
ٍ متى أي ــان أين إذمـــاواجزم بإن ومن و  مــا ومهما ********** أي 

ــما (  وحيثمـا أن ى وحرف إذمــا ********** كإن وباقي األدوات أ س 
 ـ سماعا من الشيخ حفظه هللا (2/264ـ فتن القريب المجيب للشيخ الدر  2/194( ْ جام  الروس العربية 160ْ

 درة حفظه هللا تعالى وعافاه :ترجمة موجزة لشيخنا النبيل محمد علي طه ال
المتقن المتفنن ، البارع الورع ، المحقق المدقق ، إمام هذا الفن بال مداف  ، ومجمل  فوائلد  ودرر  بلال ، هو العالمة الجهبذ 

بيحي الشافعي النحوي أطال هللا بقاء  .  منازع ، أبو ب شير محمد علي بن طه الدر  ال  
، و ْْ در  (( اسم جد  أبيه ، دخل ك ت اب القرية فحفظ القرآن الكلريم  1926حمص عام ولد في ْْ تل ذهب (( إحدى قرى 

وتعلم الكتابة والخط والتجويد ومبادئ الحساب ، ثم تخرج من الك ت اب ليعمل بالزراعة نظرا لظروف المعيشة القاسية آنذاك 
 1950عاملا ، وتخلرج منله علام  22عمر  حينئٍذ بالمعهد الشرعي في مدينة ْْ حمص (( وكان  1947، التحق الشيخ عام 

مجللالس أهللل العلللم فللي ع للر  ، فقللرأ الفقلله =  = بعللد اجتيللاز  سللنواته الخمللس بللثال  ، ثللم عكللف حفظلله هللا تعللالى علللى
والحدي  والنحو والفرائض والبالغة والمنطق ، والزم الشيخ طاهر الرئيس ـ شيخ الشافيعة في وقته ـ وأكثر القلراء  عليله 

 الجام  الكبير . في 
، وتهيل  بعلدها  1954، ثلم ح لل عللى المتوسلطة ْْ البروفيله (( علام 1952درس االبتدائية ْْ السرتفيكا (( وأخذها علام 

للح ول على الشهاد  الثانوية ، لكنه ما لب  أن ان لرف عنهلا رغبلة بملا هلو أجلدى وأنفل  ، فاشلتغل بالتح ليل اللذاتي ، 
في كل فن ، وتدرب عليها ، وبقي عللى هلذ  الحلال أعواملا كثيلر  ، حفلظ فيهلا المنظوملات أكب على أمات كتب أهل العلم 

 والمتون ، وقرأ الشروح والحواشي ، فما وق  تحت يد  كتاب إال وقرأ  ال بل وحفظ منه .
س الشيخ حفظه هللا تعالى بالمدارس والمعاهد ، وعقد حلقلات لتلدريس النحلو فلي الجلام  الكبيلر وجلام  خا للد بلن الوليلد در 

س  رضي هللا تعالى عنه ـ بعد أن تشاغل عنه أكثر أهل ع ر  ـ، وتنقل الشليخ حفظله هللا تعلالى بلين الملدن والقلرى ، فلدر 
وأ قرأ ، وأقام اعوجاج ألسن الطلبة ، وجاهر بالحق وأعلى كلمة هللا ، وعارض وعورض ، ونابذ أهل األهواء ، وللشليخ ـ 

اب  والت وجوالت ، ومعارك م  أهل الزيغ والضالل طاحنات ، ولوال أني أردت االخت لار = أمت  هللا به ـ في هذا الب
 ، لحبرت لكم ال فحات ، أروي فيها ـ سماعا ـ من حيا  الشيخ ما تقر به عيون أهل الحق . 

ك وتعلالى فلي وبعد مضي ما يقرب من خمسة عشر عاما من السهر والتح ليل والعنلاء والتعلب ، اسلتخار الشليخ  هللا تبلار
الت ليف مرارا ، وكان ذلك ، ودخل لجة هذا الميدان وفتن هللا عليه بمنه وكرمه ، وتتابعت بعدها الفتوحات فتحا بعلد آخلر ، 
و در أول كتبه ْْ فتن القريب المجيب إعراب شواهد مغنلي اللبيلب (( ثلم تلال  ْْ فلتن رب البريلة إعلراب شلواهد جلام  

ك  تعليقللة لطيفللة علللى كتللاب ْْ قواعللد اللغللة العربيللة (( سللماها ْْ فللتن الوهللاب فللي القواعللد الللدروس العربيللة (( وأتبلل  ذللل
واإلعراب (( قربه حتى ال يقال ثم  بعيد ، وحل غوامضه حتى ال يقال ث م  عويص ، وإن أحدثك عن حب الشيخ له فشيء لم 

علراب المعلقلات العشلر الطلوال (( و ْْ فلتن الكلريم تعهد مثلله عنلد أهلل ذا الزملان ، ثلم تلال ذللك ْْ فلتن الكبيلر المتعلال إ
الواس  إعراب شواهد هم  الهوام  (( وما تقدم كله مطبوع ، إال األخير فإنه ال يزال مخطوطا ، وال نعللم عنله منلذ أعلوام 

لت لهلا نفسلها أن خذيله وال أحلد  يلراك ، ويلا ويلل أم ملن كانلت هلذ  ط ت بلالعلم سلو  ريقتله ، وتللك شيئا ، والظن أن يدا تسم 
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المختار األول ، وما ذهب إليه شيخنا حفظه هللا تعالى قول مرجلوح  : ال أبو بكرق
يله ، فقيلل :   كملا تكونلوا اختلفلت الروايلة ف، وقلد ـ وباهلل التوفيق ـ وال ي ن فيله الخبلر 

وبالجمللة فلال ي لن علن رسلول هللا  للى هللا عليله ، حجة فيه عندئذ فال يولى عليكم [ ، 
 .ين وهللا تعالى أعلممن أي اللفظوسلم 

 

 : ةالسادس الموافقة
 

المن لوبات خمسلة  » قال الم لنف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب من لوبات األسلماء :
 . «عشر ، وهي : ....... واسم ال ...... 

 

 . «اعلم أن ال تن ب النكرات .....  » وقال أيضا في باب ال :
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

حمله هللا يوافلق ملذهب أهلل الكوفلة والزجلاج والمبلرد ، حيل   ظاهر كالم الم نف ر
هلا ـ فتحلة إعلراب ، فلي حلين عنيرون أن اسم ال معرب من وب ، أي فتحتله ـ أو ملا نلاب 

قامهيرى أهل الب ر  أنه مبني على الفتن ـ أو ما   . (161ْـ ومحله الن ب  قام م 
 

 : ةالسابع الموافقة
 

ر ما موضل  ملن مقدمتله بلالخفض ، خلال ثالثلة عبر الم نف رحمه هللا تعالى في غي
درج أهللل الب للر  علللى وعبللار  أهللل الكوفللة ، الخفللض مواضلل  فإنلله أطلللق فيهللا الجللر ، و

وقللد أشللار إلللى هللذا اإلمللام السلليوطي كمللا تقللدم ، وكللذا الشلليخ أبللو النجللا فللي  . التعبيللر بللالجر
 .تعالى حاشيته على شرح الشيخ خالد األزهري رحمها هللا 

 

                                                                                                                                                         

البليات عقيدته ، ال تس موا وال تملوا فلو رأيتم الكتاب لعذرتم ، بل وزدتم ، فهو من أنفس ما كتب الشيخ حفظله هللا تعلالى ، 
 والحمد هلل على كل حال . 

بلي بدأ الشيخ ـ أطال هللا بقاء  ـ يخط مشروع حياته الذي فجرته قبل سنوات كلمة خرجت ملن فلي أ 1981وفي  يف عام 
رجاء محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه هللا تعالى ، وما أ را  كان يظن بها تفعل األفاعيل ، بدأ الشيخ بلإعراب كتلاب هللا 
، إعراب  القرآن وما أدراك ما إعراب القرآن ، لون آخر لم تر  قط مثله ، وطعم لم تتعرفه األلسن منذ أمد ، إن تسم  عجبا 

خط يد  ، وزبر فيه من قلبه وكبد  ، سفر أسفر عن غزار  علمه ، ودقيق فهمه ، واتقاد قريحته ، ، وإن تقرأ طربا ، حال  ب
إعراٌب عجب عجاب ، وإن ال ت دق فسل الشوارد واللطائف أين اجتمعت قبله في  عيد واحد ، أما منطق الشليخ ورفيل  

لدين هللا يسكت ـ وملا يحملله عللى ذللك إال  أدبه وحسن بيانه فحد  والحرج ، إن نطق أمر بالمعروف ، وإن سكت فغضبا
ـ ما أشد تعظيمه لكتاب هللا ، إن تسله علن المسل لة أول استحضلار  لهلا آي القلرآن المجيلد ، يتللو  سن والمرض أن أقعد  ال

ـ  برجفة شفة واختناق دمعة ، إن مرت كلمة قال مثلثة والضم عند أهل اللغة ف ين وعنلدنا الفلتن خيلر منله ألنله كتلاب هللا
. وال تقولن أيها الحبيب ما لهذا الرجل استطال في مدح شيخه ، فلوهللا ملا أنطقنلي بملا قلرأت  إال وال يحضرني اآلن مثاله ـ 

، ولعلك قد قلت في نفسلك كالمله فيله مقلدوح  جفاء بعض أهل الع ر ـ وقد اتخذتها فر ة أتنفس فيها ألم نكبتي ببعضهم ـ
قد قيلل فلالراجن عنلد أخيلك ـ وأبلرأ أن يكلون للي عنلد  ـ القبلول ملن ثقلة علدل مل مون خالفلا فيه كشهاد  االبن ألبيه ، أما و

أل حابنا ـ وال يخفى فساد هذا الزمان ـ ولست بذاك عند السام  والقارئ ، فإن رد الكالم ألني مستور من المائلة عنلد ابلن 
فرد عن الثقات األثبات ، وأسلتعين هللا أنلي ملا خلطلت ، حجر ، فالراجن ـ إن شاء هللا تعالى ـ القبول إن لم آت بما ينكر وأن

ب لى ...  ﴿وما تفردت وما أغربت ، ويعلم هللا تعلالى أنلي راقبلت  لان  ذ ا ق ر  ل لو  ك  لِدل وا و  لت م  ف اع  إِذ ا ق ل  إذ  [ 152  س لور    األ ن ع لاِم :  ﴾... و 
أنزللوا النلاس ولعلن ملن افتلرى عليهلا ْْ ضلي هللا عنهلا عائشلة رالطلاهر  المطهلر  أم الملؤمنين روى فيه علن تكلمت ، وي  
 وفيه كالم ال يخفى على من زاحم بالركب ، لكنه في مثل هذا يحتمل ، وهللا أدرى بالحال والمقال .  (( .منازلهم 

قط وإني إذ أكتب هذ  الكلمات فقد أشفق علي األهل ، أنلي كلفلت نفسلي ملا لسلت لله ب هلل ، وعلذري أن ْْ الميسلور ال يسل
                                                                         بالمعسور (( وقد لزمت في هذا األ ل جاد  أهل العلم ، ولزوم الجاد  طريقة معروفة وسنة متبعة 

 فاهلل  أس ل  إن ق  رت  مغفر ً ********** وايا  أرجو إن أخط ت إحسانا 
 . والحمد هلل رب العالمين

 ( 83ـ شذور الذهب ص 2/311ـ ابن عقيل  1/366ْ اإلن اف ( 161ْ
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 : ةالثامن قةالمواف
 

استخدم الم نف رحمه هللا تعالى عبار  النعت في مقدمته ، وهي عبلار  أهلل الكوفلة 
والتعبيلر بله ـ أي النعلت ـ ا لطالح الكلوفيين وربملا قالله الب لريون ، » ، قال أبو حيان : 

 .  (162ْاهـ « واألكثر عندهم الو ف وال فة 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

، فهو وإن كان به ميل إلى أهل الكوفة في مواض  ، غيلر أنله يميلل ذكرته لينظر فيه 
وعاملة ا لطالحاته نظلر إللى طبقلة الم لنف ، يولإلى الب ريين في غيرها كملا سلتعرفه ، 

حتلى فلي الجلدل فإن المت خرين عامتهم يسلكون طريلق أهلل الب لر  ، مما قد أذكر  الحقا ، 
وهللا تعلالى ،  فليت مل هذا الموضل  وليعتنلى بله يتخيرون في المسائل ،إن كانوا ووالحجاج ، 

 أعلم .
 

 الموافقة التاسعة :
 

....... والتلللاب   » : فلللي بلللاب مرفوعلللات األسلللماء قلللال الم لللنف رحمللله هللا تعلللالى
 . «للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

للم يلذكر لكنه أفرد بابا للعطف  ثم العطف  هنا مجمال ،رحمه هللا تعالى ذكر الم نف 
أنه عبلر بالبلدل وأراد معله  ه عطف البيان ، ويحتملتركي ِرد  عليه ، ف فيه سوى عطف النسق

عطف البيان ، وقد سبقه بعضهم إلى هذا ، ويحتمل أنه تب  الكلوفيين فلي تركله ، قلال األعللم 
اهلـ وهللا تعلالى « يون وال يترجم له الكوفيلون هذا باب يترجم له الب ر» في شرح الجمل : 

 أعلم . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 ( 2/116( ْ هم  الهوام  162ْ
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َخالََف فِْيِه الُمَصن ُِف أَْهَل  انِي فِْيمَ االَمْطلَُب الث  
 الُكْوفَةِ 

 

 المخالفة األولى :
 

وحلروف العطلف عشلر  وهلي :  » : في بلاب العطلف قال الم نف رحمه هللا تعالى
 «م ، وإما ، وبل ، وال ، ولكن ، وحتى فلي بعلض المواضل  الواو ، والفاء ، وثم  ، وأو ، وأ

. 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

عللد  الم للنف رحملله هللا حتللى فللي حللروف العطللف موافقللا قللول سلليبويه وعامللة أهللل 
العطلف بهلا ينكلرون فالكوفيلون الب ر  ، الذين يجيزون العطف بها على قلة فلي ذللك ، أملا 

جون ما بعد ر ِ  . (163ْها على إضمار عامل وأنها ابتدائية جملة ، وي خ 
 

 . (164ْ واختار شيخنا الدر   حفظه هللا تعالى أنها عاطفة على قلة في استعمالها
 وللعطف بها ـ عند القائلين به ـ ثالثة شروط :

 

 : كون المعطوف اسما ظاهرا ، فال يجوز رج  القوم حتى أنا .  أحدها
 

يلله ، إمللا بللالتحقيق أو بالت ويللل ، أو شللبيها : كونلله بعضللا مللن المعطللوف عل وثانيه  ا
 بالبعض .

 فمن األول : أكلت السمكة حتى رأسها .
 ومن الثاني : قول أبي مروان النحوي :

ل ه ********** والزاد  حتى نعل ه ألقاها ح   ألقى ال حيفة كي يخفف ر 
 

األول  هذا في من ن ب ْْ نعله (( ، و ْْ نعلله (( يجلوز فيهلا الن لب والرفل  ، أملا
فمن وجهين ، أحدهما بإضمار عامل ك نه قلال ْْ حتلى ألقلى نعلله ألقاهلا (( ، والثلاني عطفلا 
على ال حيفة وتكون حتى بمعنى الواو ، وأما الثاني فعلى االبتداء وتكون جملة ألقاهلا خبلرا 

  . 
ها ، ويمتن  ْْ حتى ولد ها (( .  ومن الثال  أعجبتني الجارية حتى كالم 

 

كونه غاية في زياد  حسية أو معنوية ، أو غاية في نقلص حسلي أو معنلوي :  وثالثها
. 

 فمن األول : فالن يهب األعداد الكثير  حتى األلوف  .

                                                 

 (  2/137( ْ هم  الهوام  163ْ

 ( ْ سماعا من الشيخ حفظه هللا (164ْ
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 ومن الثاني : مات الناس حتى األنبياء  .
 ومن الثال  : المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقاِل الذر  .

 . (165ْومن الراب  : غلبك الناس حتى ال بيان  والنساء 
 

 المخالفة الثانية :
 

المخفوضلات ثالثلة  » قال الم نف رحمه هللا تعلالى فلي بلاب مخفوضلات األسلماء :
 .« .......  وبواو رب  ـ ...... ، فهو ما يخفض ب ف ما المخفوض بالحرف.....  أقسام

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ي العباس المبلرد القلائلين ظاهر كالم الم نف رحمه هللا تعالى وفاق م  الكوفيين وأب
ب نهللا ـ أي الللواو ـ حللرف جللر لنيابتهللا عللن رب ، وأن الجللر بهللا ال بللـ رب المحذوفللة ، قللال 

وال للحين أن الجللر بللـ رب المحذوفللة ال بللالواو ، ألن الللواو » المللرادي رحملله هللا تعللالى : 
، قللت   «محذوفلة أسو  الفاء وبل ، قال ابن مالك : ولم يختلفوا في أن الجر بعدهما بلـ رب ال

: نقل المرادي الخالف في الفلاء وللم يلذكر ملن قلال بله ، فلينظلر هلل قالله تخريجلا أو نقلال ، 
 . (166ْوكذا نقل الخالف في بل ، ووه م من قال به وهللا تعالى أعلم 

 

أن الم للنف رحملله هللا تعللالى يللرى الجللر بللـ رب المحذوفللة والللذي عنللد العبللد الفقيللر 
د  تركه ذكر الفاء وبلل وهملا أسلو  اللواو كملا تقلدم ، فللو أنله يلرى الجلر خالفا للكوفية ، يؤي

بللالواو فلمللاذا تركهمللا وهمللا بمنزلتهللا ، والقللول فيهمللا كللالقول فيهللا ، فليت مللل هللذا الموضلل  ، 
ولقائل أن يقول ترك الفاء وبل ألن إعمال رب بعدهما قليلل ، ويجلاب أنلا نسللم القللة بعلد بلل 

وإعمالهلا ـ أي رب ـ محذوفلةً بعلد الفلاء » بلن هشلام رحمله هللا تعلالى : أما الفاء فال ، قلال ا
 . (167ْاهـ وهللا تعالى أعلم  «كثير ، وبعد الواو أكثر ، وبعد بل قليل ، وبدونهن أقل 

 

 المخالفة الثالثة :
 

وإن كلان الكلالم منفيلا تاملا جلاز  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب االستثناء :
 .   «والن ب على االستثناء ......  فيه البدل ،

 

 
 قال أبو بكر عفا هللا عنه :

 

أمللا الن للب علللى االسللتثناء فمحللل اتفللاق بللين البلللدين ، وأمللا البدليللة فهللي طريقللة 
الب ريين ؛ ألنه ـ أي المستثنى بإال ـ على نية تكرار العامل كما ال يخفى ، وخلالفهم الكوفيلة 

دهم حرف عطف في االستثناء خا لة وهللا تعلالى أعللم فذهبوا إلى أنه عطف نسق ، وإال عن
ْ168) . 

 

 المخالفة الرابعة :
 

                                                 

 ( 2/188ـ الدرر اللوام   2/136( ْ هم  الهوام  165ْ
 (  237ـ  61ـ154( ْ الجنى الداني للمرادي ص166ْ
 ( 1/136ْ مغني اللبيب ( 167ْ
 (  1/224ـ هم  الهوام   510( ْ الجنى الداني ص168ْ
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المن لوبات خمسلة  » قال الم لنف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب من لوبات األسلماء :
 ثم عقد بابا لهما . «عشر وهي : .... ـ وعد  منها ـ ظرف الزمان وظرف المكان ..... 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ف  الوعاء  توض  فيه األشياء ، وسلميت األوانلي ظروفلا ألنهلا أوعيلة لملا يجعلل الظر
فيهللا ، ومنلله قيللل ل زمنللة واألمكنللة ظروفللا باعتبللار وجللدان األفعللال فيهللا ، ف للارت ك نهللا 

 أوعية لها وهللا تعالى أعلم .
 

 واعللم أن األشلياء التلي يسلميها» قال أبو بكر بن السراج عليه الرحمة والرضوان : 
 . (169ْ «الب ريون ظروفا يسميها الكسائي  فة ، والفراء يسميها محاال 

 

وسللما  ـ أي الظللرف ـ الفللراء محللال ، والكسللائي »  قللال الشلليخ خالللد األزهللري :
 . (170ْ «وأ حابه يسمون الظروف  فات ، وال مشاحة في اال طالح 

 

، ظرفلللا حيللل   سلللما   ، لب لللريينظلللاهر كلللالم الم لللنف رحمللله هللا وفلللاق اوقللللت  : 
، قالوا : الظرف الوعاء واسم الزمان والمكان ليس كلذلك ، كما تقدم والكوفيون يخالفون فيه 

وأجيب ب نهم تجوزوا في ذللك وا لطلحوا عليله ، وال مشلاحة فلي اال لطالح ، وأجيلب بلل 
مشاحة في اال طالح إن لم يكن بينه وبلين المعنلى اللغلوي قلرب ووفلاق واتفلاق ، وأجيلب ال

قربا ، أال ترى أن الوعاء توض  فيه األشياء ، وظروف األمكنلة واألزمنلة جميعلا  ب ن بينهما
 انت بت على معنى في وهللا تعالى أعلم .

 

قلت  : والذي جرى عليله أكثلر المتل خرين تسلميته بلالمفعول فيله ، ورأيلت بعلض ملن 
 تقدم سما  كذلك وهللا تعالى أعلم .  

 

 المخالفة الخامسة :
 

والجلوازم ثمانيلة عشلر  » ه هللا تعالى في باب جلوازم المضلارع :قال الم نف رحم
 . «وهي : لم ولما ........ وإذا في الشعر خا ة 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

جواز الجزم بـ إذا فلي الشلعر خا لة ، وهلذا خلالف رحمه هللا تعالى اختار الم نف 
 . (171ْعالى أعلم مذهب الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا وهللا ت

 

 المخالفة السادسة :
 

وأملا ظننلت  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب العواملل الداخللة عللى المبتلدأ :
 . «وأخواتها فإنها تن ب المبتدأ والخبر على أنهما مفعوالن لها ..... 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :

                                                 

ـ همل   231ـ شرح شذور الذهب ص 2/41ـ شرح المف ل البن يعيش  1/204( ْ األ ول في النحو البن السراج 169ْ
 ( 1/195الهوام  

 ( 1/337( ْ شرح الت رين على التوضين 170ْ
 
 ( 368( ْ الجنى الداني للمرادي ص171ْ
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ان لللـ ظللن ، وهللي مقالللة ذهللب الم للنف رحملله هللا تعللالى إلللى أن الخبللر مفعللول ثلل
الب ريين ، وذهب أهل الكوفة إللى أنله من لوب عللى الحلال ، واسلتدل الفريقلان كلل منهملا 

 . (172ْبالقياس ودف  قياس المخالف وهللا تعالى أعلم 
 

 المخالفة السابعة :
 

وأمللا إن  » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب العوامللل الداخلللة علللى المبتللدأ :
 « .ا تن ب االسم وترف  الخبر ... وأخواتها فإنه

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ظاهر عبار  الم نف رحمه هللا تعالى يوافق مقالة الب ريين ، حي   يرون أن رافل  
الخبر هو إن ، وذهب الكوفيون إللى أنله بلاق عللى األ لل ، وكلذا انتشلر الخلالف فلي رافل  

لب للريون إلللى ارتفاعلله بهللا ، وذهللب اسللم كللان علللى نحللو مللا قيللل فللي خبللر إن ، فللذهب ا
 . (173ْ الكوفيون إلى أنه باق على األ ل وهللا تعالى أعلم

 

 المخالفة الثامنة :
 

وأملا الكسلر   » قال الم نف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب معرفلة عالملات اإلعلراب :
 . «فتكون عالمة للن ب في جم  المؤن  السالم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

 للنف رحملله هللا تعللالى إلللى أن هللذا الجملل  معللرب من للوب بالكسللر  ـ أي ذهللب الم
عوضا عن الفتحة حمال لن به على جر  ـ كملا هلو ملذهب الب لريين ، خالفلا ل خفلش فلي 
أنه مبني في محل ن ب ، وخالفا للكوفيين في تجويز ن به بالفتحلة مطلقلا ، وخالفلا لهشلام 

لغلة وث بلة ، وحكلى سلمعت  لغلات هم وهللا تعلالى  في تجويز ن به بالفتحة في المعتل خا لة كلـ
 . (174ْأعلم 

 

 فائدة :
 

قوله جم  المؤن  السالم هذا هو التعبير الشائ  عن هذا الجم  ، وعب ر ابلن ماللك فلي 
الخال ة بـ ما جم  ب لف وتاء ، ألن من المذكر ما يجم  هذا الجم  كحمامات ، ومنه ما للم 

دات ، و تبعه على ذلك ابن هشام في القطر والشذور ، قلال ابلن هشلام يسلم بناء واحد  كـ سج 
ولذلك عدلت عن قول أكثلرهم : جمل  المؤنل  السلالم ، » رحمه هللا تعالى في شرح القطر : 

إلى أن قلت : الجم  باأللف والتاء ، ألعم جم  المؤن  وجم  المذكر ، وملا سللم فيله المفلرد 
 ار علما في ا طالحهم على ما جم  ب لف وتلاء  اهـ ويجاب لمن عب ر به ب نه «وما تغير 

 .   (175ْمزيدتين وهللا تعالى أعلم 
 

                                                 

 ( 1/111ـ هم  الهوام   2/821( ْ اإلن اف 172ْ
 ( 1/111ـ هم  الهوام   393ـ الجنى الداني للمرادي ص333( ْ التبيين ألبي البقاء العكبري ص173ْ
 
 ( 1/22( ْ هم  الهوام  174ْ
 ( 67ـ شرح قطر الندى ص 39( ْ شذور الذهب ص175ْ
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 المخالفة التاسعة :
 

المخفوضلات ثالثلة  » : فلي بلاب مخفوضلات األسلماء قال الم نف رحمه هللا تعلالى
 . «.....  ورب  .....  لىإ، و ، فهو ما يخفض بمن ف ما المخفوض بالحرف.....  أقسام

 

 كر عفا هللا عنه :قال أبو ب
 

ذهلب الم لنف رحمله هللا تعلالى إللى أن ْْ رب  (( حلرف جلر ، وهلو قلول األخفلش 
وعامة أهل الب ر  ، وذهب الكسائي وأهلل الكوفلة وأبلو الحسلين بلن الطلراو  ملن المغاربلة 

 . (176ْإلى أنها اسم ، واستدلوا بالقياس والسماع 
 

 المخالفة العاشرة :
 

ب لفللاظ ـ أي التوكيللد ـ ويكللون  » : فللي بللاب التوكيللد الىقللال الم للنف رحملله هللا تعلل
 . «وأجم  ، وتواب  أجم  وهي : أكت  وأبت  وأب   ..... معلومة 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

لزيلاد  الت كيلد بعلد  قال الم نف رحمه هللا ْْ تواب  أجمل  (( عللى معنلى أنهلا تتبعهلا
لب لر  ، وذهلب أهلل الكوفلة وابلن كيسلان إللى أنهلا الت كيد بها أوال ، وهذا قلول عاملة أهلل ا

 . (177ْأ ول برأسها ي ن التوكيد بها دون أجم  ، واستدلوا لمقالتهم بالسماع 
 

 المخالفة الحادية عشرة :
 

المنادى خمسة أنواع : ...... ف ما  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب المنادى :
ل  المفرد العلم والنكر  المق ود  فيبنيا « ن على الضم من غير تنوين ، نحو : يا زيد  ويا رج 

. 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ذهب عامللة أهللل الكوفللة فللاختلللف فللي المنللادى المفللرد العلللم معللرب هللو أم مبنللي ، 
من الكوفيين إلى أنه مبني عللى لفراء ياشي إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين ، وذهب اوالر ِ 

مفعول ، وذهب أهل الب ر  إلى أنه مبني على الضم ومحله الن لب الضم وليس بفاعل وال 
 . (178ْ ألنه مفعول ، واستدل الجمي  باألقيسة

 

 المخالفة الثانية عشرة :
 

كلل  ف  ر  ع لتعالى الكالم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنلى المؤلف رحمه هللا  قسملما 
 . «الت ني  الساكنة والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء  » نوع بخا ته فقال :

                                                 

 ( 1/134مغني اللبيب ـ  2/25ـ هم  الهوام   2/832( ْ اإلن اف 176ْ
 
 ( 2/123ـ هم  الهوام   3/46( ْ شرح المف ل البن يعيش 177ْ

ذكلر  361لما سرد اإلمام القرافي رحمه هللا تعالى ألفاظ العموم في كتابه ْْ العقد المنظوم (( الجزء األول  حيفة  : فائدة
« مررت بالنسو  ك ت ل  » قول أهل الكوفة حي   قال :  أمثلة سياقتها توافق قول أهل الب ر  ، إال مثاال واحدا ظاهر  يوافق
يعليش  لعل القرافي في هذا المثلال تبل  ملا نقلله ابلن» ، وأشار المحقق ـ بارك هللا فيه ـ إلى الخالف في هذ  المس لة فقال : 

 « .ْْ أكت  (( مستقلة ، وهو خالف ما عليه الجمهور  عن إجاز  بعضهم أن يؤكد بـ

 ( 1/172ـ هم  الهوام  110ـ شذور الذهب ص 1/323اإلن اف ـ 438ألبي البقاء العكبري صالتبيين ْ ( 178ْ
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 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ظاهر عمل الم نف رحمه هللا أنه يعتبر ْْ السين وسوف (( كل واحد  منهملا أ لل 
بنفسه ، والذي ذهب إليه الكوفيون أنهما أ ل واحد يرج  إلى ْْ سوف (( ، فـ ْْ السلين (( 

جريللا علللى قاعللدتهم فللي أن  مللن نحللو قولنللا ْْ سللنفعل (( أ لللها ْْ سللوف (( ، وهللذا مللنهم
العللرب تحللذف بعللض الحللروف مللن الكلمللة إذا كثللر اسللتعمالها ، وحجللتهم فللي هللذا السللماع 
والتتبلل  ، وذهللب الب للريون إلللى أن كللل واحللد  منهمللا أ للل بنفسللها ، وهللو مللا درج عليلله 

 .  (179ْالم نف رحمه هللا تعالى 
 

ـ كملا فعلل ذللك فلي  ولقائل أن يقول : عطف السين عللى سلوف لتغايرهملا فلي اللفلظ
مواض  من مقدمته ي تي بيانها في موضعه ـ ال أنه يرى أنهما أ الن برأسهما ، وهلو متجله 

 ، فعليه تحول المس لة إلى أهل الفن طلبا للترجين وهللا تعالى أعلم .
 

 المخالفة الثالثة عشرة :
 

ك للنلاظر أكثر الم نف رحمه هللا تعالى من استعمال لفظ ْْ ضمير (( كما يظهلر ذلل
 في مقدمته ، وهو ا طالح الب ريين ، والكوفيون يعبرون بالكناية والمكني .

 

هلللذا مبحللل  المضلللمر ، والتعبيلللر بللله  » قلللال اإلملللام السللليوطي رحمللله هللا تعلللالى :
 .  (180ْ اهـ «وبالضمير للب ريين ، والكوفيون يقولون الكناية والمكني 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ال فلرق » ور عند النحا  ، إال أن ابلن يعليش فلي شلرح المف لل قلال : هذا هو المشه
بللين المضللمر والمكنللي عنللد الكللوفيين ، فهمللا مللن قبيللل األسللماء المترادفللة ، أمللا الب للريون 

أي بينهملا عملوم ـ  لمكنيلات ، فكلل مضلمر مكنلي وال عكلسفيقولون المضلمرات نلوع ملن ا
قام اـ وخ وص مطلق  اهـ فلينظر ال لواب فلي  «سم تورية وإيجازا ، والكناية إقامة اسم م 

 . (181ْأعلم ني نقلته بهذا الغرض وهللا هذا ، فإ
 

في األ ول بـ الكناية ، قال رحمه هللا  وعبر اين السراج ـ وهو رأس في الب ريين ـ
الكنايللات علللى ضللربين : مت للل بالفعللل ومنف للل منلله ، فالمت للل غيللر مفللارق »  تعللالى :

 .   (182ْفليتفطن لهذا « ل منه.... عل والفعل غير خاللف
 

 المخالفة الرابعة عشرة :
 

 « .باب البدل » قال الم نف رحمه هللا تعالى : 
 

 وكذا عبر بـ البدل في مواض  من مقدمته .
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :

                                                 

 ( 2/646( ْ اإلن اف 179ْ
 ( 1/56( ْ هم  الهوام  180ْ
 ( 3/84( ْ شرح المف ل البن يعيش 181ْ
 ( 2/115( ْ األ ول البن السراج 182ْ
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،  والتعبيللر بالبللدل ا للطالح الب للريين ، قللال األخفللش : والكوفيللون يسللمونه التبيللين
كيسلان : التكريلر ، والمسل لة تحتلاج سلعة إطلالع ، وزيلاد  بحل  وتنقيلب ، وتحلر وقال ابلن 

 .  (183ْوتفتيش ، ولست  من أهلها فاهلل تعالى أعلم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ي مِ وْ رُّ اآلجُ  تِ ارَ ايَ اختِ  رِ كْ في ذِ  ثُ لِ االث   ثُ حَ بْ المَ 
 نِ يدَ لَ البَ  دَ حَ أَ  هِ يْ فِ  قْ فِ اوَ يُ  لمْ  امم  

 

 : اهختيار األول
 

وهو ـ أي البدل ـ عللى أربعلة أقسلام  » : في باب البدل قال الم نف رحمه هللا تعالى
 . «وبدل الغلط .... : بدل الشيء من الشيء 

                                                 

 ( 2/125( ْ هم  الهوام  183ْ
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 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

أثبت الم نف رحمه هللا تعالى بدل الغلط وفاقا لسليبويه وبعضلهم ، وأنكلر  المبلرد ـ 
رحمله هللا تعلالى : المبلرد قال أبلو العبلاس » ل السيوطي : قاعلى سعة إطالعه ـ وجماعة ، 

بدل الغلط ال يكون مثله في كالم هللا وال في شعر وال في كلالم مسلتقيم ، وقلال خطلاب ـ هلو 
ابن يوسف أبو بكر الماردي ـ ال يوجلد فلي كلالم العلرب ، ال نثرهلا وال نظمهلا ، وقلد ع نيلت 

ـ أي ، ثلم ذكلر اهلـ « وطلبت  غيري بله فللم يعرفله بطلب ذلك في الكالم والشعر فلم أجد  ، 
د ت السليوطي ـ  ِسلي ـ وجلد  فلي شلعٍر للذي الرمللة ، ور  ل ي و  أن أبلا محملد بلن السليد ـ أي الب ط 

 .  (184ْ دعوا  وهللا تعالى أعلم
 

 اهختيار الثاني :
 

تملام وال تكون ـ أي الحال ـ إال بعد  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب الحال :
 . «الكالم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ظاهر عبار  الم نف رحمله هللا تعلالى المنفيلة بلـ ال يكلون المسلتثنا  بلـ إال يللزم منله 
 :أعلم  وهللامس لتان 

 

 اشتراط عدم تقدم الحال على  احبها . المسألة األولى :
 

 اشتراط عدم تقدمها على عاملها . المسألة الثانية :
 

فلال أعلمهلا علن نحلوي قلط فيملا إذا كلان  لاحبها مرفوعلا أو من لوبا أو  ولىأما األ
مجرورا بحرف جر زائلد ، واختللف فيملا إذا كلان مجلرورا بحلرف جلر أ للي ، أو مضلافا 
إليه على مذهبين ، األول المن  ، وحكي عن الجمهور ، وعليه عامة أهلل الب لر  ، والثلاني 

هلان ، الجواز ، وعليه جماعة من أرباب ال نا عة ك بي علي الفارسي وابلن كيسلان وابلن ب ر 
 واختار  ابن مالك رحمه هللا تعالى حي   قال :

د   ر  ا وال أمنع ه فقد و  ر  ق د  ********** أ ب و   وسبق  حال ما بحرف ج 
 

فالجمهور على الجلواز مطلقلا ، إال فلي بعلض المواضل  التلي يجلب فيهلا  وأما الثانية
وأطللللق القلللول بلللالمن  أبلللو عملللر الجرملللي رحمللله هللا تعلللالى ، ووافقللله التقلللديم أو التللل خير ، 

 .  (185ْوهللا تعالى أعلم إن حملنا كالمه على ظاهر  الم نف 
 

وال يعكر على هذا أن بعض األجالء ذكروا ذلك ـ أي كلون الحلال بعلد تملام الكلالم ـ 
أل ل فلي الفضلالت في كالمهم ، فإنهم ما ذكرو  إال باعتبار األ ل ، وهو كونه فضلة ، وا

عليله  للم أحملل كلالم الم لنف عللى ملا حمللت  أن تكون بعد تمام الكالم كما ال يخفى ، وإنما 
كالم بعض األجالء ؛ للنفي واالستثناء الواردين في كالمه رحمه هللا تعالى المشعرين ب نه ال 

 يتقدم ألبتة ، وهللا تعالى أعلم .
 

                                                 

 ( 2/126( ْ هم  الهوام  184ْ
 

 ( 1/241ـ هم  الهوام   2/507ـ شرح ابن عقيل 383( ْ التبيين ألبي البقاء العكبري ص185ْ
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 اهختيار الثالث :
 

وال يكلون ـ أي التمييلز ـ إال بعلد  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في بلاب التمييلز :
 . «تمام الكالم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

كذلك ظاهر عبار  الم نف رحمه هللا تعالى المنفية بلـ ال يكلون المسلتثنا  بلـ إال يللزم 
 منه مس لتان وهللا تعالى أعلم :

 

 الكالم بعد . توسط التمييز بين العامل ومعموله ، إذ لم يتم   منعه المسألة األولى :
 

 منعه تقديمه على العامل والمعمول معا ، بطريق األ ولى . المسألة الثانية :
 

فلال يعللم فيهلا خلالف علن أحلد ملن النحلا  كملا ذكلر ذللك الشليخ أبلو حيلان  أما األولى
س لن  وجهلا عملرٌو وهللا تعلالى  والسيوطي ، فلإنهم للم يختلفلوا فلي جلواز طلاب نفسلا زيلد ، وح 

 أعلم .
 

ففيها خالف منتشر بين النحا  ، فمنعله بلإطالق سليبويه والفلراء رحمهملا  وأما الثانية
هللا تعالى ، وعليه األكثرون من الب ريين والكوفيين والمغاربة ، وهو قضية كالم الم لنف 

والجرملي  إملام أهلل الكوفلة ،رحمه هللا تعالى ، وذهب بعض الفحول وعلى رأسهم الكسلائي 
والمللازني وتلميللذهما أبللو العبللاس المبللرد ، وكللذا ابللن خللروف اإلشللبيلي ، ذهبللوا جميعللا إلللى 
د  السلماع  جواز تقدمه على العامل إذا كلان فعلال مت لرفا ، واحتجلوا بالسلماع والقيلاس ـ ور 

علوا نحلو ْْ (( ، ومنب نه ضرور  ، ودف  القياس بمثله ـ ، ف جلازوا نحلو ْْ نفسلاً طلاب  زيلٌد 
 . (186ْعندي زيتاً رطٌل (( 

 

د  واختار  من المت خرين ابن مالك رحمه هللا تعالى ، ف طلق القول فيله فلي شلرح عمل
 في الخال ة حي   قال :الحافظ ، واختار  على قلة 

را س لبِقا م مطلقا ********** والفعلل  ذو الت لريف ن لز   (187ْ وعامل  التمييز قد ِ
.  

 

 . (188ْ ر شيخنا الدر  عافا  هللا وهللا تعالى أعلموهو اختيا
 

 اهختيار الرابع :
 

وهو ـ أي البدل ـ أربعة أقسام : بدل  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب البدل :
 . «الشيء من الشيء ... وبدل الغلط .... 

  

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

                                                 

ـل 2/1002وما بعدها ـ شرح جملل الزجلاجي2/510ـ ال فو  ال فية  2/828ـ اإلن اف 2/311( ْ أوضن المسالك 186ْ
 ( 1/252هم  الهوام 

 وما بعدها ( 2/530( ْ شرح ابن عقيل187ْ

 من الشيخ حفظه هللا (  ( ْ سماعا 188ْ
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لم لنف عنله إللى ملا هلو أحسلن منله ، الجمهور يقولون بدل الكل من الكل ، وعلدل ا
وهو قوله : بدل الشيء من الشليء ، وحسلنه أنله يلدخل فيله ملا ال يطللق عليله كلل ملن كلل ، 

ِميدِ وذلك نحو قوله تعالى :  اِط ال ع ِزيِز ال ح  ِض ،  ِ ر  ا فِي األ ر  م  واِت و  ا فِي الس م   هللاِ ال ِذي ل ه  م 
ْ189) . 
 

موافلق ملن موافلق ، وهلو اللذي يسلمونه بلدل كلل ملن في االرتشاف : بدل الشيخ قال 
 . (190ْكل ، وبعض أ حابنا ا طلن عليه ببدل الشيء من الشيء وهللا تعالى أعلم 

 

 اهختيار الخامس :
 

المخفوضلات ثالثلة  » قال الم نف رحمه هللا تعلالى فلي بلاب مخفوضلات األسلماء :
 . «إلضافة فنحو قولك .... أقسام : .... ومخفوض باإلضافة ...... وأما ما يخفض با

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

اختلللف فللي العامللل فللي المضللاف إليلله علللى ثالثللة مللذاهب ، هللذا بيانهللا بإيجللاز وهللا 
 الموفق :

 

 أن العامل فيه المضاف ، وهو مذهب سيبويه رحمه هللا تعالى . األول :
 

ذهب الزجللاج وابللن أن العامللل فيلله حللرف محللذوف ، يقللدر جللارا ، وهللو ملل الث  اني :
 الحاجب رحمهما هللا تعالى .

 

أن العامللل فيلله نفللس اإلضللافة ، وهللو مللذهب األخفللش رحملله هللا تعللالى ،  الثال  ث :
 . (191ْ واختار  الم نف كما يدل عليه ظاهر كالمه وهللا تعالى أعلم

 

 اهختيار السادس :
 

للمؤكللد فللي رفعلله التوكيللد تللاب   » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب التوكيللد :
ون به وخفضه وتعريفه ، ويكون ب لفاظ معلومة وهي : اللنفس والعلين وكلل وأجمل  وتوابل  

 . «أجم  وهي أكت  وأبت  وأب   ، تقول .... مررت بالقوم أجمعين 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

عطللف الم للنف رحملله هللا تعللالى أجملل  علللى كللل ، ثللم قللال : وتوابلل  أجملل  وعللدها 
، ولم يقل بعد كل وتاب  كلل وهلو أجمل  ، فالظلاهر ملن جمللة كالمله رحمله هللا جلواز  مرتبة

الت كيد ب جم  دون كل ، وقد نص  على ذلك تمثيال بقوله : مررت بالقوم أجمعين ، وما ذهلب 
 وهللا تعالى أعلم .إليه الم نف هنا خالف مذهب الجمهور كما زعمه السيوطي في الهم  

 

جم  دون كل جم  من النحا  منهم ابلن ماللك رحمله هللا تعلالى حيل   واختار الت كيد ب 
 : في الخال ة قال 

                                                 

 ( 2/125( ْ هم  الهوام  189ْ
 ( 2/621( ْ ارتشاف الضرب 190ْ
 

 ( 2/46( ْ هم  الهوام  191ْ
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م      ودون كل قد يجيء أجم   ********** جمعاء  أجمعون  ثم ج 
 

قلال ابلن عقيلل رحمله هللا تعلالى : وزعلم الم لنف أن ذللك قليلل ، ثلم ذكلر ـ أي ابلن 
 عقيل ـ له شاهدا من كالم العرب . 

 

أنه أراد بزعم معنى قال كما استخدمه سيبويه رحمه هللا تعالى في كتابله ،  قلت  : فإما
وإما أنه أراد تخطئته وإبطال قوله ـ وهو األقرب عند العبد الفقير غفر هللا له ـ ، وك نله ـ أي 

 (192ْوهللا تعالى أعللم باعتبار قد قبل المضارع ابن عقيل ـ فهم القلة من قوله ْْ قد يجيء (( 
 . 
 

 . (193ْ اختار  الشيخ أبو حيان وابن هشام والسيوطي رحمهم هللا تعالى أجمعينوكذا 
 

ابللن معللط رحملله هللا تعللالى فللي درتلله ـ يسللر هللا بيللان مللا فيهللا مللن اليواقيللت  واختللار
 حي   قال :عدم الجواز ليس على إطالقه ـ أن قول ابن مالك ْْ فائقةً (( والدرر ، و

 *** أبت   والكلُّ لـ كل ٍ يتب   أجم   أكت   يليه أب ـ   *******
 . (194ْ كمثِل ما ورد في القرآن ********** والنفس والعين مقدمانِ 

 

 اهختيار السابع :
 

، وهلي وحلروف العطلف عشلر   » قال الم نف رحمه هللا تعالى في بلاب العطلف :
 . « ......... وعد  منها لكن  .......

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

م للنف رحملله هللا تعللالى العطللف بللـ لكللن  ، وفاقللا لمللا قللرر  جملل  مللن النحللا  اختللار ال
كسيبويه واألخفش وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن ع فور ، وذهب يلونس بلن حبيلب 
إلى أنها ليست عاطفة ، بل هي حرف استدراك ، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفلرد 

يل على أنها غير عاطفة ، وخالفله فلي أن اللواو قبلهلا على مفرد ، ووافقه ابن مالك في التسه
عاطفة جملة على جملة ، واسلتدل ملن منل  العطلف بهلا بللزوم اقترانهلا بلالواو قبلل المفلرد ، 
وهذا نحو ما تمسك به من من  العطف بـ إما ، وجلرى عليله ابلن ماللك وتبعله بعضلهم ، قلال 

ويين من نحو ْْ ما قلام سلعد لكلن سلعيد قال ابن مالك : وما يوجد في كتب النح» المرادي : 
ث ِل سيبويه فلي أمثللة العطلف إال بلـ ْْ ولكلن   (( فمن كالمهم ال من كالم العرب . ولذلك لم ي م 
(( ، وهللذا مللن شللواهد أمانتلله وكمللال عدالتلله ، ألنلله يجيللز العطللف بهللا غيللر  مسللبوقة بللواو ، 

قلت  ـ أي الملرادي ـ : وفلي قولله : إن  وترك التمثيل به لئال ي عتقد أنه مما استعملته العرب .
سلليبويه يجيللز العطللف بهللا غيللر  مسللبوقة بللواو نظللر ، قللال ابللن ع للفور رحملله هللا تعللالى : 
وينبغي أن يحمل كالم سيبويه واألخفش ـ من أنها عاطفة م  تمثيلهم للعطف بهلا مل  اللواو ـ 

 وهللا تعالى أعلم .اهـ « على أنها ـ أي الواو ـ زائد  
 

                                                 

 ( 3/182( ْ شرح ابن عقيل 192ْ
ـ همل  الهوامل   3/46وملا بعلدها ـ شلرح المف لل البلن يعليش  2/21( ْ األ ول في النحو ألبلي بكلر بلن السلراج 193ْ
 ( 3/283ك ـ أوضن المسال 2/123
 وما بعدها ( 2/726( ْ ال فو  ال فية 194ْ
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هلذا بيانهلا عللى وجله في العطف بـ لكلن  أربعلة ملذاهب ، ع مذاهب أهل العلم ومجمو
 االخت ار من غير إخالل إن شاء هللا تعالى :

 

أنها عاطفة إذا لم تدخل عليها الواو ، وهو مذهب أبي علي الفارسلي  المذهب األول :
ـ قيل وهللا تعالى ، قال ابن هشام وأكثِر النحويين ، وعبر المرادي عن قضية قول ابن هشام ب

 أعلم .
 

أنها عاطفة ، وال تستعمل إال بالواو ، فهي زائلد  الزملة ، و لححه  المذهب الثاني :
 ابن ع فور ، وقال : وعليه ينبغي أن يحمل كالم سيبويه واألخفش .

 

أنها عاطفلة ، وتسلتعمل بلالواو وبلدونها ، فهلي زائلد  غيلر  الزملة ،  المذهب الثالث :
 يسان رحمه هللا تعالى .وهو مذهب ابن ك

 

أنها غير عاطفة ، بل هي حرف استدراك ، وهلو ملذهب يلونس بلن  المذهب الرابع :
 . (195ْحبيب ، ووافقه عليه ابن مالك رحمه هللا تعالى 

 

 اهختيار الثامن :
 

وهلي ـ ...  » قال الم نف رحمه هللا تعالى فلي بلاب العواملل الداخللة عللى المبتلدأ :
 . «ـ : .....وسمعت  ...  أي ظننت وأخواتها

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

عد  الم نف رحمه هللا تعالى سمعت  فيما ين ب مفعولين ، وهي مما ألحقله األخفلش 
بللـ علللم إذا علقللت بعللين المخبللر بعللدها بفعللل دال علللى  للوت ، نحللو سللمعت زيللدا يللتكلم ، 

فقلله علللى ذلللك أبللو علللي بخللالف المعلقللة بمسللموع نحللو سللمعت كالمللا وسللمعت خطبللة ، ووا
الفارسي وابن بابشلاذ وابلن ع لفور وابلن ال لائغ وابلن أبلي الربيل  وابلن ماللك ، واحتجلوا 
تِي  لها بمفعول ثان يدل عللى المسلموع ، كملا أن ظلن لملا 

ب نها لما دخلت على غير مسموع أ 
تِللي  بعللد ذلللك بمفعللول ثللان يللدل علللى المظنللون ، وأنكللر الجمهلل

ور دخلللت علللى غيللر مظنللون أ 
كونها تن ب مفعولين ، قالوا فإن كان مما يسم  فهو المفعول ، وإن كان عينلا فهلو المفعلول 
والفعل بعد  في موض  ن ب عللى الحلال ، وهلو عللى حلذف مضلاف ، أي سلمعت  لوت 
زيد في حال أنه يتكلم ، واحتج أبو محمد بن السيد البطليوسي للجمهلور ب نهلا ـ أي سلمعت ـ 

ل : وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى واحد ، وإنها لو تعلدت إللى اثنلين من أفعال الحواس ، قا
لكانت إما من باب أعطى أو من باب ظن ، ويبطل األول ـ أي كونها من باب أعطى ـ كلون 
الثاني ـ أي المفعول الثاني ـ فعال ، والفعل ال يكون في موض  الثاني ـ أي المفعلول الثلاني ـ 

ـ أي كونها من باب ظن ـ أنها ال يجوز إلغاؤهلا ، وبلاب ظلن  من باب أعطى ، ويبطل الثاني
 . (196ْيجوز فيه اإللغاء وهللا تعالى أعلم 

 

 اهختيار التاسع :
 

                                                 

ـ مغنلي اللبيلب  3/209ـ شلرح ابلن عقيلل  3/326وما بعلدها ـ أوضلن المسلالك  587( ْ الجنى الداني للمرادي ص195ْ
1/292 ) 
 ( 1/150( ْ هم  الهوام  196ْ
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والجلوازم ثمانيلة عشلر  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب جلوازم المضلارع :
 . «... وهي : ...وأيان

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

وأيان ظرف زمان ، وسليم تكسر همزته ، وأنكلر  » تعالى : قال السيوطي رحمه هللا
س لاه اقلوم الجلزم بهلا لقلتله ، وكثلر  ورودهلا اسلتفهاما ، نحلو قولله تعلالى :  ر  ، وقولله  أ ي لان  م 

. قال الشيخ أبو حيان : وممن لم يحفظ الجلزم بهلا سليبويه ، لكلن حفظله  أ ي ان  ي ب ع ث ون  تعالى : 
 .  (197ْ تعالى أعلم اهـ وهللا «أ حابه 

 

 اهختيار العاشر :
 

فاالسلم يعلرف بلالخفض  » قال الم نف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب عالملات االسلم :
 . «والتنوين ودخول األلف والالم وحروف الخفض ثم عدها .... 

 

والمعرفة خمسة أشياء .... وعد منها االسم الذي فيه األلف  » وقال في باب النعت : 
 . «والالم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

كملا عبر الم نف عن أدا  التعريف باأللف والالم ، وهلو فلي موضلعين ملن مقدمتله 
ف ، والمس لة فيهلا ثالثلة بينته ، ولعل  نيعه هذا  ع ر ِ يدل على أن له اختيارا وترجيحا في الم 

 التوفيق : ، وأنا ذاكرها هنا بشيء من االخت ار وباهللغير واحد مذاهب كما حكا  
 

أن حرف التعريف ثنائي ، وهمزته همز  و ل زائلد  معتلد بهلا فلي  المذهب األول :
الوض  ، كاالعتداد بهملز  الو لل فلي ْْ اسلتم  ((  ونحلو  ، بحيل  ال يعلد رباعيلا ، وهلذا 

وهلو أقلرب الملذاهب إللى ال لواب » هو مذهب سليبويه رحمله هللا تعلالى ، قلال الملرادي : 
. قلت  : ومن رأى هذا المذهب عبر باألمرين معا ـ أعنلي أل أو اهـ « للفظ وقوفا م  ظاهر ا

وقد وق  في كتاب سيبويه التعبير بلاألمرين ، ولكلن األول » األلف والالم ـ ، قال المرادي : 
 اهـ .  « ـ أي أل ـ أقيس وهللا تعالى أعلم 

 

ية ، إال أنهللا : أن حللرف التعريللف ثنللائي ، وهمزتلله همللز  قطلل  أ للل الم  ذهب الث  اني
حللذفت فللي الو للل تخففللا لكثللر  االسللتعمال ، وهللذا هللو مللذهب الخليللل رحملله هللا تعللالى ، 

رها ون ر  ابن مالك في شرح التسهيل ، واستدل على  حته بوجو  أطال في ذكرها وتقري
، وردهلا جميعلا وأنكلر أن يكلون ملا ذكلر  ابلن ماللك علن ، ونازعه في ذلك الشيخ أبو حيان 

با لله وقلال : لليس فلي كلالم الخليلل ملا يلدل عللى أن الهملز  أ للية مقطوعلة فلي الخليل مذه
وال » الو للل كهمللز  أم وأن . قلللت  : ومللن رأى هللذا المللذهب عبللر بللـ أل ، قللال المللرادي : 

يحسن أن يقول األلف والالم ، كما ال يقال في قلد القلاف واللدال . وكلذلك ذ كلر علن الخليلل ، 
اهـ « الى : كان يقول أل ، وال يقول األلف والالم وهللا تعالى أعلم قال ابن جني رحمه هللا تع

. 
 

                                                 

 ( 2/57( ْ هم  الهوام  197ْ
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: أن حرف التعريف الالم وحدها ، وهلي طريقلة المتل خرين ، قلالوا :  المذهب الثالث
سكنت الالم فعسر النطق بها فتقدمتها همز  و ل مفتوحة ليتو لل بهلا إللى النطلق بالسلاكن 

 . (198ْوهللا تعالى أعلم ، قلت  : استعمله الزمخشري والرضي 
 

ظلاهر  فلي الملذهب األول ، ومحتمللة فلي الثالل  وعبار  الم لنف رحمله هللا تعلالى 
 وهللا تعالى أعلم .  فالثاني 

 

 اهختيار الحادي عشر :
 

اإلعللراب تغييللر أواخللر الكلللم  » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب اإلعللراب :
 .....» . 

 

ف رحمه هللا أن له اختيارا في ماهية اإلعراب ، هل هو الذي يظهر من عبار  الم ن
 مذهبان :ـ كما ال يخفى ـ معنوي أو لفظي ، أشعر به تعبير  بِـ تغيير ، وفي المس لة 

 

أنلله معنللوي والحركللات دالئللل عليلله ، واختللار  األعلللم وابللن يعلليش  الم  ذهب األول :
 . وكثيرون ، وهو ظاهر مذهب سيبويه رحمه هللا تعالى

 

أنه لفظي ، واختار  ابن درستويه وجماعة ملن المتل خرين ، وجلرى  مذهب الثاني :ال
فله فلي التسلهيل بقولله : ملا جليء  عليه ابن مالك رحمه هللا تعالى ونسبه إلى المحققلين ، وعر 

 به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف .
 

قللد اختلفللوا فللي اإلعللراب مللا هللو ، واعلللم أنهللم » قللال ابللن يعلليش رحملله هللا تعللالى : 
فللذهب جماعللة مللن المحققللين إلللى أنلله معنللى ، قللالوا وذلللك اخللتالف أواخللر الكلللم الخللتالف 
العوامل في أولها ، نحو هذا زيد ورأيت زيدا وملررت بزيلد ، واالخلتالف معنلى ال محاللة ، 

نلوي ، فهلو وذهب قوم من المت خرين إلى أنه نفس الحركات ، فاإلعراب عندهم لفظلي ال مع
عبللار  عللن كللل حركللة أو سللكون يطللرأ علللى آخللر الكلمللة فللي اللفللظ ، يحللد  بعامللل ويبطللل 
ببطالنه ، قال رحمه هللا : واألظهر المذهب األول ـ أي أنه معنوي ـ التفاقهم على أنهلم قلالوا 
حركللات اإلعللراب ، ولللو كللان اإلعللراب نفللس الحركللات لكللان مللن إضللافة الشلليء إلللى نفسلله 

 . (199ْاهـ « هللا تعالى أعلم وذلك ممتن  و
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

» وما ذكر  ابن يعيش سبقه إليه األنباري أبو البركات رحمه هللا تعالى فلي أسلرار  حيل  قلال : 
 عبلار  ليسلا والبنلاء اإلعلراب قيل،  غيرها عن أو الحركات هذ  عن عبار  والبناء اإلعراب هل قيل فإن
 حلد فلي تقلول أنلك تلرى أال،  حلظ فيهملا للفلظ لليس بالقللب عرفلاني   معنيلان هملا اوإنمل الحركات هذ  عن

،  سكونا أو حركة الكلم أواخر لزوم البناء حد وفي،  العوامل باختالف الكلم أواخر اختالف هو اإلعراب
،  حلظ فيهملا للفلظ لليس بالقللب يعرفلان معنيلان هملا وإنملا بلفظلين ليسلا واللزوم االختالف أن خالف وال

 بغير وجدت وإذا عرابلإل تكن لم االختالف  فة بغير وجدت إذا الحركات هذ  أن ذلك على يدل والذي
  حة على يدل والذي،  اللزوم هو والبناء االختالف هو اإلعراب أن على فدل للبناء تكن لم اللزوم  فة
 كانلت وللو،  البنلاء وحركلات اإلعلراب حركلات فيقلال،  والبنلاء اإلعلراب إللى الحركلات هذ  إضافة هذا

                                                 

ـ المف لل  15ـ شلرح شلذور اللذهب ص 142ـ شرح قطلر النلدى ص 95و  ص 193( ْ الجنى الداني للمرادي ص198ْ
 وما بعدها ( 2/679ـ ال فو  ال فية  1/5ـ هم  الهوام   39للزمخشري ص

 ( 1/72( ْ شرح المف ل البن يعيش 199ْ
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،  تجلوز ال نفسله إللى الشليء إضلافة ألن إليله يضاف أن جاز لما البناء أو اإلعراب هي هاأنفس   الحركات
 دل البنلاء وحركلات اإلعلراب حركات يقال أن جاز فلما،  يجز لم الحركات حركات قلت لو أنك ترى أال
 . (200ْ«  تعالى هللا شاء إن ت ب فاعرفه هاغير   أنهما على

 

والمختللار ـ عنللد العبللد الضللعيف غفللر هللا للله زالت هللذ  الكلمللة ـ مللا ذهللب إليلله أهللل 
الفضلل  ، قلال أبلوالتحقيق من أنه معنوي ، وفي منعهما إضافة الشيء إلى نفسه بح  ونظر 

، نعلت لله أل نله  : اللذي ي جمل  أ هلله والمسجد الجام  تعالى في اللسان :بن منظور رحمه هللا 
: مسلجد الجلام  باإلضلافة  ، وإِن شئت قللت   ، وأ نكر  بعضهم يضاف ، وقد عالمة لالجتماع

ِ الشليء، ، بمعنى مسجد اليوم الجام   وحقُّ اليقين، الحقُّ اليقين  كقولك،  أل ن   ،اليقلينِ  وحلق 
: العلرب  الفلراء يقلول وكلانقلال : ،  إاِل عللى هلذا التقلدير زنفسله ال تجلو إلىضافة الشيء إ

 : الشاعر كما قال ، نفسه الختالف اللفظينتضيف الشيء إلى 
ا عنها ن جا الِجل ِد إنه فقلت و  ِضيكما منها س ناٌم وغاِرب ه  **********  : ان ج   س ي ر 

:  األ زهري عن اللي  قال ، وروى إلى الجلد لما اختلف اللفظانـ وهو الِجل د ـ ف  ضاف النجا 
،  أ جللازوا جميعللا مللا أ نكللر  الليلل  لنحويللون: ا ، ثللم قللال األ زهللري وال يقللال مسللجد  الجللام 

ذ ِللك  ِديلن   : كما قال تعلالى، ن ع تِه إذا اختلف اللفظان  والعرب تضيف الشيء إلى نفسه وإلى و 
ِة ؛ ومعنى ِق  تعلالى ، وكما قلال ك  نه قال وذلك دين الملة القي ِمة الدين الملة ال ق ي ِم  لد  لد  ال  ِ ع  : و 

: وإنملا هلو  ، قال أ بى إجازته غير اللي  وما علمت أ حدا من النحويين : ، قال ووعد  الحق ِ ، 
دق   الوعد    . (201ْ، وهللا تعالى أعلم اهـ  وال ال   األ ولى، الجام    والمسجد  ، ال  ِ

 

قال األشموني : وهو ـ أي المذهب الثاني ـ أقلرب إللى ال لواب وهللا تعلالى أعللم اهلـ 
ْ202) . 

 

 اهختيار الثاني عشر :
 

وحلروف العطلف عشلر  وهلي :  » : قال الم نف رحمه هللا تعالى في بلاب العطلف
 «الواو ، والفاء ، وثم  ، وأو ، وأم ، وإما ، وبل ، وال ، ولكن ، وحتى فلي بعلض المواضل  

. 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

وف فلي حلرـ أي الثانية من نحلو قوللك جلاء إملا زيلد وإملا عملرو ـ  (ْ إما (ْ في عد ِ 
عليله يلونس الذي وواختار الم نف رحمه هللا تعالى كونها عاطفة ، العطف خالف منتشر ، 

أنهللا غيللر وابلن ع للفور وأبلو الحسللن الرملاني  وأبلو علللي الفارسلي وابللن كيسللانبلن حبيللب 
، وادعى ابن ع فور اإلجماع على ذلك ، قال : وإنما أوردوها فلي حلروف العطلف عاطفة 

رادي : عد  سيبويه إملا ملن حلروف العطلف ، فحملل بعضلهم كالمله لم احبتها لها . قال الم
على ظاهر  ، وقال : الواو رابطة بين إما األولى وإما الثانية ، وتل ول بعضلهم كلالم سليبويه 
ب ن إما لما كانت  احبة المعنى ومخرجة  الواو علن الجمل  ، والتلاب   يليهلا ، سلماها عاطفلة 

 مجازا وهللا تعالى أعلم .
 

                                                 

 ( 43ـ42( ْ أسرار العربية ل نباري ص200ْ
 ماد  جم  ( 8/55( ْ لسان العرب 201ْ
 ( 1/97ى ابن مالك ( ْ األشموني م  ال بان عل202ْ
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ابللن مالللك مللن المتلل خرين أنهللا غيللر عاطفللة تخل للا مللن دخللول عللاطف علللى ورجللن 
 . (203ْعاطف ، وتبعه على ذلك ابن عقيل ، ورجن ابن هشام رحمه هللا تعالى أنها عاطفة 

 

واختار شيخنا اللدر  حفظله هللا تعلالى أنهلا عاطفلة ، وذكلر معانيهلا الخمسلة ثلم قلال : 
 . (204ْ تعالى أعلم وهي ال تنفك عن التف يل في كل معانيها وهللا

 

 اهختيار الثالث عشر :
 

ف ل : المعربات قسمان : قسلم يعلرب بالحركلات  » قال الم نف رحمه هللا تعالى :
للل القللول فيهمللا وذكللر ممللا يعللرب بللالحروف األسللماء  . «، وقسللم يعللرب بللالحروف  ثللم ف  

 . الخمسة
 

 
 قال أبو بكر عفا هللا عنه :

 

مسة على نحلو ملن عشلر  أقلوال أو يزيلد ، وأنلا ذاكلر اختلف في إعراب األسماء الخ
في هذا الموض  أشهرها إن شاء هللا تعالى بطريق اإليجاز واالخت ار ، ف قول وبلاهلل تعلالى 

 التوفيق :
 

أن األسللماء الخمسلة معربللة بلالحروف نيابللة علن الحركللات ، وعليلله  الم ذهب األول :
ن وهشام من الكلوفيين فلي أحلد القلولين الزيادي والزجاجي من الب رييأبي إسحاق قطرب و

، وقال في التسهيل : إنله أسلهل الملذاهب وأبعلدها ، وجرى عليه ابن مالك في الخال ة عنه 
 .ام في الشذور والقطر عن التكلف ، وجرى عليه ابن هش

 

أنها معربة بحركلات مقلدر  فلي الحلروف ، وأنهلا أ تبل  فيهلا ملا قبلل  المذهب الثاني :
ماللك  وعليه سيبويه وأبو علي الفارسلي وجمهلور الب لريين ، و لححه ابلن اآلخر ل خر ،

 .وأبو حيان وابن هشام وكثير من المت خرين
 

، وعليله الكسلائي من مكلانين بالحركلات والحلروف معلا  أنها معربة المذهب الثالث :
 .امة أهل الكوفة والفراء وع

 

ناشلئة علن الحروف أن وف ، وأنها معربة بالحركات التي قبل الحر المذهب الرابع :
 ، وعليه المازني والزجاج .الحركات إشباع 

 

أنهللا معربللة بالحركللات التللي قبللل الحللروف ، وهللي منقولللة مللن  الم  ذهب الخ  امس :
 الحروف ، وعليه علي بن عيسى الربعي .

 

أنها معربة بالحركات التي قبلل الحلروف ، وهلي ليسلت منقوللة ،  المذهب السادس :
 . (205ْالتي كانت فيها قبل أن تضاف ، وعليه األعلم وابن أبي العافية  بل هي الحركات

                                                 

ـ همل   3/323مسلالك ـل أوضلن ال1/59ـ مغني اللبيلب  3/209ن عقيل ـ شرح اب 529( ْ الجنى الداني للمرادي ص203ْ
 (  2/135الهوام  

 وسماعا من الشيخ حفظه هللا ( 8/319( ْ إعراب القرآن الكريم لشيخنا 204ْ
 

ـ هم  الهوامل   1/17ـ اإلن اف  212و ألبي الحسن الوراق صـ علل النح 193( ْ التبيين ألبي البقاء العكبري ص205ْ
1/38-39 ) 
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والذي يظهر أن الم نف رحمه هللا تعالى يرى مقاللة أ لحاب القلول األول ، وعليله 
جمهر  من النحا  كما تقدم ، وهو خالف ما ذهب إليه جمهور أهل الب ر  والكوفلة ، فلذهب 

فللي الحللروف ، وأنهللا أ تبلل  فيهللا مللا قبللل اآلخللر  الب للريون إلللى أنهللا معربللة بحركللات مقللدر 
إللى أن ـ كما في المذهب الثال  ـ وذهب أهل الكوفة ل خر ـ كما تقدم في المذهب الثاني ـ ، 

،  بالحركات والحلروف اماع القسمين وجعلو  معربفزادوا قسما من جِ ، المعرب ثالثة أقسام 
معربة ملن مكلانين ، أي ترفل  بالضلمة فهي عندهم ، وخرجوا عليه إعراب األسماء الخمسة 

 .وهللا تعالى أعلم  والواو ، وتن ب بالفتحة واأللف ، وتجر بالكسر  والياء
 

 . (206ْوهللا سبحانه وتعالى أعلم وابنِم  ئهذا نحو ما قالوا في إعراب امرِ و
 

 اهختيار الرابع عشر :
 

ال وعلدا وحاشلا ى بخلوالمسلتثن » قال الم نف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب االسلتثناء :
 .«...يجوز ن به وجر .

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

اختلف النحا  في هذ  الثالثة على أقوال سنعرض لها سريعا ، ونقف عنلد حاشلا منهلا 
 ، ف قول وباهلل التوفيق :

 

فتكون حرف جر وفعال متعديا ـ على الراجن إن شاء هللا تعالى ـ وهلي فلي  أما خال :
أدوات االستثناء ، وقد ثبت الوجهان ـ أعني الجر والن ب بها ـ بالنقلل ال لحين الحالين من 
، ويتعين الن ب بها إذا تقدمتها ما الم درية ألنها ـ أي ملا ـ كما أفاد  المرادي عن العرب 

ال تو للل بحللرف الجللر ، وإنمللا تو للل بالفعللل ، وذهللب جماعللة إلللى جللواز الجللر بهللا وإن 
ائد  ، منهم الكسائي والجرمي وأبو علي الفارسلي وعللي بلن عيسلى تقدمتها ما ، باعتبارها ز
 . (207ْالربعي وهللا تعالى أعلم 

 

فالقول فيها كالقول في خال حرفلا حرفلا ، إال أن سليبويه رحمله هللا تعلالى  وأما عدا :
حكى فعليتها وما حكى حرفيتهلا علن أحلد ، وال ضلير  فلي ذللك فقلد حكلا  غيلر  ملن األئملة ، 

 . (208ْجة على من لم يعلم وهللا تعالى أعلم ومن علم ح
 

 فعلى ثالثة أوجه : وأما حاشا :
 

التللي بمعنللى اسللتثنى ، فهللي فعللل مللاض ، ومضللارعه أ حاشللي ، وهللو  الوج  ه األول :
 مسموع ال إشكال فيه وهللا أعلم .

 

ِ التي للتنزيله ، نحلو قولله تعلالى فلي سلور  يوسلف :  الوجه الثاني : لاش  ِل  ق ل لن  ح  ،  و 
 وحاشى هذ  ليست حرفا بال خالف ـ كذا قاله ابن مالك رحمه هللا تعالى ـ ، وفيها قوالن :

 

                                                 

 ( 34( ْ شذور الذهب ص206ْ
 
 ( 1/232وما بعدها ـ هم  الهوام   436( ْ الجنى الداني للمرادي ص207ْ
 ( 1/232ـ هم  الهوام   461( ْ الجنى الداني للمرادي ص208ْ
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أنهلا فعلل ، وهللي طريقلة الكلوفيين ، وبلله قلال أبلو العبللاس المبلرد وابلن جنللي  األول :
ف  وغيرهما ، وحجتهم دخولهلا عللى الحلرف ، والحلروف ال تلدخل عللى بعضلها ، والت لرُّ

 .ف  من الحروف قليلبالحذف ، والحذفيها 
 

أنها اسم ، وهلو ظلاهر قلول الزجلاج ، و لححه ابلن ماللك رحمله هللا تعلالى  الثاني :
حي   قال : ال حين أنها اسلم منت لب انت لاب الم لدر الواقل  بلدال ملن اللفلظ بالفعلل وهللا 

 تعالى أعلم .
 

 التي لالستثناء ، وفيها ثالثة مذاهب : الوجه الثالث :
 

ف جر دال على االستثناء كـ إال ، وهو ملذهب سليبويه ، وتبعله عليله أنها حراألول : 
 أكثر الب ريين ، وال يجيز سيبويه الن ب بها ألنه لم يبلغه .

 

أنها تكلون حلرف جلر وفعلال متعلديا ، كلالقول فلي خلال وعلدا ، وهلو ملذهب  الثاني :
ريق الثقات عن الجرمي والمازني والمبرد والزجاج و ححه المرادي لثبوت النقل به من ط

 العرب .
 

أنها فعل ال فاعل لله ، وإذا خفلض االسلم بعلدها فخفضله بلالم مقلدر  ، وهلو الثالث : 
 مذهب الفراء وأكثر الكوفيين وهللا تعالى أعلم .

 

والذي عند العبد الضعيف ـ غفلر هللا مسلاويه ـ أن الم لنف رحمله هللا تعلالى خلالف 
ال يقوللون بله ، وخلالف الكلوفيين فلي إجازتله  الب ريين في إجازتله الن لب بعلد حاشلا وهلم

الجر بعدها وهم ال يقوللون بله ، وال تقلولن  فلي نفسلك : الكوفيلون يجلرون االسلم بعلدها بلالم 
مقدر  كما تقدم فهو ال يخالفهم ، ألن ظاهر كالم الم نف أن االسم بعدها يجر وينت ب بهلا 

 .  (209ْ وهللا تعالى أعلم ت ملجوازا ، ف
 

 الخامس عشر :اهختيار 
 

وأمللا إن  » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب العوامللل الداخلللة علللى المبتللدأ :
 . «وأخواتها فإنها تن ب االسم وترف  الخبر ، وهي : إن وأن وك ن ولكن وليت ولعل 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

بلذاتهما ، وأن ظاهر كالم الم نف رحمه هللا تعلالى أن ْْ إن (( و ْْ أن (( أ لالن 
المفتوحللة ليسللت فللرع المكسللور  ، وكونهللا فللرع المكسللور  هللو مللذهب الجمللاهير ، وعليلله 
سلليبويه والمبللرد فللي المقتضللب وأبللو بكللر بللن السللراج فللي األ للول والفللراء وابللن مالللك فللي 
التسللهيل والسلليوطي فللي الهملل  ، ولللذلك عللدوها ملل  أخواتهللا فللي كتللبهم خمسللة ال سللتة ، 

أن من الم لنفين ملن يعلدها سلتة ـ كاإلملام اآلجروملي هنلا ـ وال يكلون واألقرب إلى النفس 
، وقد ذكرت هلذا فلي هلذا الموضل  مذهبه فرعية أن ، بل يعدونها ستة لمجرد اختالف اللفظ 

 . (210ْ وهللا تعالى أعلمليتنبه إليه ، أو لي ب ي ن  لنا فيه وجه آخر 
 

 اهختيار السادس عشر :
                                                 

 (  1/232وما بعدها ـ هم  الهوام   558لجنى الداني للمرادي صـ ا410( ْ التبيين ألبي البقاء العكبري ص209ْ
  ( 1/132ـ هم  الهوام   403( ْ الجنى الداني للمرادي ص210ْ
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 . «وال يكون  احبها إال معرفة  » الى في باب الحال :قال الم نف رحمه هللا تع
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

إن أراد الم للنف ظللاهر عبارتلله المنفيللة بللـ ال يكللون ، المسللتثنا  بللـ إال ، ففيلله إشللكال 
ظاهر ال يليق بمثله ، والظن أنله للم يلرد  ـ وقلد ذكرتله هنلا لينظلر فيله كسلابقه ـ ، وال أعللم 

مجيء الحال من النكر  التي سا  االبتلداء بهلا ، بلل اختلار الشليخ أبلو حيلان  خالفا في جواز
أن مجيئها من النكر  بال مسو  كثير مقيس ، ونقله عن إمام العربية البارع المتقن أبلي بشلر 
سيبويه رحمه هللا تعالى ، ويستدل لله بملا روا  إملام اللدنيا وجبلل العللم أبلو عبلد هللا البخلاري 

عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا تعالى عنها أنهلا قاللت ْْ  للى رسلول هللا رضي هللا عنه 
، ف شلار إلليهم أن  وص لى وراءه ق وم قيام ا لى هللا عليه وسلم في بيته وهو شلاٍك جالسلا ، 

اجلسللوا . فلمللا ان للرف قللال : إنمللا جعللل اإلمللام ليللؤتم بلله ، فللإذا ركلل  فللاركعوا ، وإذا رفلل  
د  قوم ا ل   نعلل رجالله ،  الستدالل بالحدي  ، واستدلوا بشلعرفارفعوا (( ، ور  ملن للم يبللغ ِشس 

، وبالجمللة  جلملود كلل سلماعها ملن ويت دع،  الجلود منها تقشعر مقاالت منيا هلل العجب ف
، بل حكايلة قولله تغنلي علن اللرد عليله إن فإن قائل هذا الكالم لم ي ت بما ينبغي االشتغال به 

 .شاء هللا تعالى 
 

ِ  ـ ابن مالك رحمه هللا في الخال ة ـ واختار   ـ أي مجيء الحال من النكر  بال مسو 
 على قلة فيه ـ حي   قال :

 ولم ي ن ك ر غالبا ذو الحال إن  ********** لم يت خر أو يخ ص أو ي بِن  
 

 . (211ْوكذا اختار  ابن هشام رحمه هللا تعالى ـ على قلة أيضا ـ 
 

 اهختيار السابع عشر :
 

في غير ما موضل  ملن  (األسماء الخمسة ( ْْ تعالى عبار الم نف رحمه هللا  طلقأ
، كما يدل عللى ذللك ظلاهر كالمله منها  (هن ( ْوهذا م ير منه إلى عدم اعتبار ْمقدمته ، 

وأبللو القاسللم اء الفللر  ى عللدم اعتبارهللا درج عللل قللدوفللي هللذا خللالف مشللهور بللين النحللا  ، و
 بويه ذلك عن العرب ، قال ابن هشام رحمله هللا تعلالى : الزجاجي ، وهما محجوجان بنقل سي

ولقلتهللا لللم يطللل  عليهللا الفللراء وأبللو القاسللم الزجللاجي ، فادعيللا أن األسللماء المعربللة ....  »
 اهـ .  «بالحروف خمسة ال ستة 

 

 
ويحتمل أنه تركها باعتبار أن األف ن في استعمال هلن اللنقص ، وهلي لغلة مشلهور  

 . (212ْ له وهللا أعلم األخير هو الالئق بمثعند العرب ، وهذا 
 

 اهختيار الثامن عشر :
 

المخفوضلات ثالثلة  » : فلي بلاب مخفوضلات األسلماء قال الم نف رحمه هللا تعلالى
،  ، وفلي ، وعللى ، وعلن للىإ، و ، فهلو ملا يخفلض بملن ف ما المخفوض بالحرف..... أقسام

                                                 

 ( 1/240ـ هم  الهوام   2/266ـ أوضن المسالك  2/500( ْ شرح ابن عقيل 211ْ
 ( 43( ْ شذور الذهب ص212ْ
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، وبلواو  ، والتلاء ، والباء : الواو ، وهي قسم، وبحروف ال ، والالم ، والكاف ، والباء ورب  
ذ رب    . « ، ومنذ ، وبم 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

لم يذكر الم نف رحمه هللا تعالى في حروف الجر ْْ حتى (( على شهرتها ، فاللذي 
 يظهر من إعراضه عنها أن له فيها اختيار وترجين وهللا تعالى أعلم . 

 

الجماهير أدخلوها في حروف الجر ، بل قال أبو الحسن الوراق وجملة القول فيها أن 
  .رحمه هللا تعالى األ ل فيها الجر كما في العلل ، إال أن للنحا  فيها تف يال 

 

الكسائي ونسب لبعض الكوفية كونها جار  ، فلذهب الكسلائي وأنكر قوم منهم الفراء و
ا لنيابتهلا علن بعلدهجلر ال راء إللى أنإلى أن الجر بعدها بإلى مضمر  أو مظهر  ، وذهب الف

 الم نف رحمه هللا تعالى .  أرادإلى . فلينظر أي المذهبين 
 

، وهلو وإن كلان جلائزا وي عتذر له ب نه نسيها وقد يكون يرى الجر بها وفاقا للجماهير 
ألنله علد  حلروف الجلر فلي موضلعين ملن مقدمتله ؛ إال أنه يبعد عند العبد الفقيلر غفلر هللا لله 

 . (213ْ هللا تعالى أعلموعندي ، يبعد ذلك سهوا في الموضعين تركها ل فه
 

 
 
 
 

 
 
 

  هِ تِ مَ د ِ قَ مُ  ىْ لَ عَ  ذِ آخِ في المَ  عُ بِ االر   ثُ حَ بْ المَ 
 

لكتاب فلي المبحل  األول ، وبيلان وفلاق الم لنف رحمله هللا تعلالى بعد عرض ماد  ا
فلي التي لم يوافق أهل البلدين فيهلا في المبح  الثاني ، وذكر اختياراته للكوفيين وخالفه لهم 

المبح  الثال  ، نستعين هللا الواحد األحد ، الفرد ال مد ، المنز  عن الند والشريك والوللد ، 
 تعالى وباهلل التوفيق :رحمه هللا اإلمام الم نف فنذكر في هذا المبح  جملة مما يؤخذ على 

 

 المأخذ األول :
 

                                                 

 542ـ الجنى الداني للمرادي ص 16-8/15المف ل البن يعيش  ـ شرح 437( ْ علل النحو ألبي الحسن الوراق ص213ْ
 ( 2/23و   2/8ـ هم  الهوام  1/123ـ مغني اللبيب 
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المن لوبات خمسلة  » اب من لوبات األسلماء :قال الم لنف رحمله هللا تعلالى فلي بل
 « .عشر وهي : ثم عدها ...... 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

 ولم يعد  منها إال أربعة عشر كما يظهر للناظر في مقدمته وهللا تعالى أعلم .
 

 المأخذ الثاني :
 

ن للوب التمييللز : هللو االسللم الم » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب التمييللز :
ر لما انبهم من الذوات   . «المفس ِ

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

للرا إلبهللام الن ِس للب ، ومنلله قوللله تعللالى  يؤخللذ علللى الم للنف رحملله هللا أنلله يلل تي مفس ِ
لت ع ل  اللر   حكاية على لسان زكريا عليله ال لال  والسلالم : اش  لي بًااو  ، وي لِرد  عللى العالملة  س  ش 

د  على الم نف حي   قال في القطر : والتمييز هو اسم  ابن هشام رحمه هللا ر  تعالى مثل ما و 
لر لملا انلبهم ملن اللذوات ، إال أن ابلن هشلام قلال بعلد  : ويكلون التمييلز  فضلة نكر  جامد مفس ِ
را للنسبة ... ، وعبر في الشذور بقوله : ..... يرفل  إبهلام اسلم أو إجملال نسلبة ، فلارتف   مفس ِ

وكذا يجاب للم نف رحمه هللا تعالى ، فإنه لم يهمله ألبتة كملا يظهلر ذللك عنه االعتراض ، 
للناظر في أمثلته ، حي   ذكر بعد  أمثلة لتمييز النسلبة نحلو قولله : ت لبب زيلد عرقلا ، وتفقل  

 . (214ْبكر شحما وغير ذلك وهللا تعالى أعلم 
 

 المأخذ الثالث :
 

فاالسلللم يعلللرف  » وتقسللليمه : قلللال الم لللنف رحمللله هللا تعلللالى بعلللد تعريلللف الكلللالم
 .« ....ثم عدها . بالخفض والتنوين ، ودخول األلف والالم عليه ، وحروِف الخفض وهي:

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

حروف الخفض هنلا اسلتطرادا ، ثلم ذكرهلا ملر  أخلرى عللى وجله األ لالة فلي ذكر 
ه هلذا بهلذا المخت لر ، فلإذا باب مخفوضات األسماء ، وعدها بزياد  ثالثة ، وال يليق  نيع

ه االعتلراض علمت  أنه ترك أشلياء أخلل تركهلا بلالمعنى ألنله رام االخت لار ت كلد للديك وجل
 أعلم .تعالى وهللا عليه 

 

 المأخذ الرابع :
 

لللم يللذكر الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي أدوات االسللتثناء للليس وال يكللون ، وال أعلللم 
ر ، ولو ذكرهما لكلان أليلق ، وال يخفلى أن ذكرهملا ال فيهما خالفا ، والظن به وفاق الجماهي

 يتعارض م  طريقة هذا المخت ر كما بينا  قبل  وهللا تعالى أعلم .
 

 المأخذ الخامس :
 

                                                 

 ( 254ـ شرح شذور الذهب ص 299( ْ شرح قطر الندى ص214ْ
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والخبللر قسللمان : مفللرد  » قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى فللي بللاب المبتللدأ والخبللر :
ور والظلرف والفعلل مل  فاعلله وغير مفرد ..... وغير المفرد أربعة أشلياء : الجلار والمجلر

 . «والمبتدأ م  خبر  ... 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ظاهر كالم الم نف رحمله هللا تعلالى يلدل أن الجلار والمجلرور والظلرف هملا علين 
 الخبر عند  ، وفي المس لة ثالثة مذاهب مشتهر  :

 

و مللذهب األخفللش أن اإلخبللار بهمللا مللن قبيللل اإلخبللار بللالمفرد ، وهلل الم  ذهب األول :
 المشهور عنه ، وع ِزي  إلى سيبويه وفيه نظر .

 

أن اإلخبللار بهمللا مللن قبيللل اإلخبللار بالجملللة ، وهللو مللذهب جمهللور  الم  ذهب الث  اني :
 الب ريين ، وع ِزي  إلى سيبويه رحمه هللا تعالى أيضا .

 

ه أنهمللا عللين الخبللر ، وهللو مللذهب أبللي بكللر بللن السللراج ، نقللله عنلل الم  ذهب الثال  ث :
 تلميذ  أبو علي الفارسي في الشيرازيات .

 

 وال حين األوالن وفاقا البن مالك رحمه هللا تعالى في الخال ة حي   قال : 
 وأخبروا بظرف أو بحرف جر ********** ناوين معنى كائن أو استقر 

 

س  فلي مدارسلنا  والثال  باطل ال محالة ، وأنكر  شيخنا الدر  أيملا إنكلار ، وكلان ي لد ر 
ف شاع الشيخ فيه الخبر ، والدليل على بطالنه أن قولك ْْ زيد خلفك (( بيان للجهة ال لزيلد ، 
وألنه من وب ، والخبر المفلرد ال يكلون من لوبا ، ون لبه يقتضلي وجلود نا لب ، ولليس 
النا ب المبتدأ ألنه اسم جامد ، فدل على أن نا به محذوف مقدر ، وهو الخبر فلي الحقيقلة 

 . (215ْأعلم وهللا تعالى 
 

والذي عند العبد الفقير ـ غفر هللا له ولوالديه ومشايخه والمسلمين ـ أن ال ينسلب مثلل 
هذا المذهب الرديء للم نف رحمه هللا ، فاألولى حمل عبارتله عللى التجلوز ، ويت كلد ذللك 

على ملا تقلدم وهللا عندهم النحا  ، غير أنه محمول استعمله بعض إذا عرفت أن هذا اإلطالق 
 تعالى أعلم .

 

 المأخذ السادس :
 

والجلاوزم ثمانيلة عشلر  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب جلوازم المضلارع :
 . «وهي : لم ولما وألم وألما ...... 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ِذك ر  الم نف لـ ألم وألما ليس بالجيد إن أراد أنهما حرفان آخران مغايران لـ لم ولملا 
ذكرت هذا ألنله عطفهملا عليهملا ، والعطلف يقتضلي المغلاير  فيتلوهم ملن ال خبلر   لله  ، وقد

أنله عطفهملا عليهلا الختالفهملا عنهملا ـ غفلر هللا ذنبلي ـ أنهما حرفان آخران ، والذي عندي 

                                                 

 ( 2/808ـ ال فو  ال فية  78ـ اإلرشاد للقرشي الكيشي ص 1/166( ْ شرح ابن عقيل 215ْ
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فللي اللفللظ ، فللـ ألللم وألمللا همللا لللم ولمللا دخلللت عليهمللا همللز  االسللتفهام ، وال أعلللم خالفللا فللي 
 وهللا تعالى أعلم .الستفهام دخلت عليهما همز  اكونهما لم ولما 

 

وحروف االستثناء ثمانيلة وهلي : ..... »  ويقال مثل هذا في قوله في باب االستثناء :
  « .وِسوى وس وى وسواء .... 

 وجميعها ترج  إلى أ ل واحد كما ال يخفى وهللا تعالى أعلم .
 

 المأخذ السابع :
 

لللذ مخفوضللات األسللماء عللد الم للنف رحملله هللا تعلللالى فللي ، وعللد فلللي إن  ومنللذ م 
اء وفي ألم وألما ، تقدم أنه عد في الجوازم ووأخواتها إن وأن ،  االستثناء ِسوى وس لوى وس لو 

. 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

أ ول برأسها ، أو أنها متفرع بعضها عن ـ عند الم نف ـ لينظر هل هذ  الحروف 
تلردد واحتملال ، فلإن قللت  أ لول برأسلها ، عك لر عليله أن  بعض ؟ عندي ـ غفر هللا ذنبلي ـ
، وإن قلت  فروع ، عك ر عليله  كما تقدم في الم خذ السادسبعضها ال يعلم خالف في فرعيته 

أنه عطف بعضها على بعض ولم يبين ، واأل ل في العطف المغاير  ، ويجاب ب نه عطفهلا 
ن حيلل   الجملللة ، وإن كللان فللي بعضللها علللى بعضللها لتغايرهللا فللي اللفللظ ، وهللو األظهللر ملل

 وهللا تعالى أعلم .كما مر  تف يل 
 

 المأخذ الثامن :
 

فاالسلم يعلرف بلالخفض  » قال الم نف رحمله هللا تعلالى فلي بلاب عالملات االسلم :
 . «والتنوين ودخول األلف والالم وحروف الخفض وهي : .... 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

 تعللالى مللن عالمللات االسللم النللداء  ، قللال اإلمللام السلليوطي تللرك الم للنف رحملله هللا
ومن األسماء ما ال دليل على اسميته إال النداء ، نحلو يلا مكرملان ، ويلا » رحمه هللا تعالى : 

 .  (216ْاهـ « ف ل  ؛ ألنهما يخت ان بالنداء 
 

الشلذور :  وكذا لم يذكر اإلسناد إليه وفيه ما فيه ، قال ابن هشلام رحمله هللا تعلالى فلي
وهذ  العالمة ـ أي اإلسناد إليه ـ هي أنف  عالمات االسم ، وبها تعرف اسمية ْْ ما (( في  »

لار  ِ ...  ﴿قوله تعالى  ِملن  الت ِج  لِو و  ي لٌر ِملن  الل ه  ا ِعن لد  هللاِ خ  ع لِة :  ﴾... ق ل  م  م  وقولله  [ 11  س لور    ال ج 
ا  ﴿تعالى  م  ا ِعن د ك م  ي ن ف د  و  ِل :  ﴾.... ِعن د  هللاِ ب اٍق م  قال رحمله هللا : أال تلرى أنهلا  [ 96  س ور    الن ح 

ي ِري ة  والنفاد والبقاء ، فلهذا حكم ب نها فيهن اسلم مو لول بمعنلى اللذي وهللا  قد أسند إليها األ خ 
 . (217ْ اهـ« تعالى أعلم 

 

ل رحمله هللا تعلالى فلي وعبر في القطلر علن اإلسلناد إليله بقولله : والحلدي  عنله ، قلا
شرح القطر : وهذ  العالمة أنف  العالمات الملذكور  لالسلم ، وبهلا يسلتدل عللى اسلمية التلاء 

                                                 

 ( 1/5( ْ هم  الهوام  216ْ
 ( 19( ْ شذور الذهب ص217ْ
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فللي ْْ ضللربت (( ، قللال : أال تللرى أنهللا ـ أي التللاء ـ ال تقبللل أل ، وال يلحقهللا التنللوين وال 
 . (218ْ غيرها من العالمات التي تذكر لالسم سوى الحدي  عنها فقط اهـ

 

 : أخذ التاسعالم
 

وحلروف االسلتثناء ثمانيلة وهلي  » قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب االستثناء :
اء ، وخال ، وعدا ، وحاشا   .« : إال ، وغير ، وِسوى ، وس وى ، وس و 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

إذ ال يخفلى ،  (حلروف االسلتثناء ( ْْيعترض على الم نف رحمله هللا تعلالى بقولله 
ومنهلا ملا هلو متلردد بلين ،  (غير وِسلوى وس لوى وس لواء ( ْكـ ْ، أن منها ما هو اسم جزما 

. وقللد أجللاب بعللض شللراح مقدمتلله عللن هللذا  (خللال وعللدا وحاشللا ( ْكللـ ْ، الفعللل والحللرف 
. والذي عندي ـ غفر هللا لي ـ أن هلذا الجلواب  ( تغليبا(ْ حروف االستثناء ْاإليراد ب نه قال 
أن أربعللة مللن  حا للل، وال ( يقتضللي أن أكثرهللا حللروف(تغليبللا  ْإذ قوللله ْ ، ال يقلليم  لللبه

فهللي حللرف باتفللاق ،  (إال ( ْوالبللاقي فيهللا خللالف سللوى ْ كمللا تقللدم ،الثمانيللة أسللماء باتفللاق 
هللذا الموضلل  . وقللد يقللال قاللله ْْ تغليبللا (( بللالنظر إلللى أ للل أدوات االسللتثناء ، إذ  فت مللل

 . بالحرف ، وفيه نظر ال يخفى وهللا تعالى أعلماأل ل في االستثناء أن يكون 
 

 مالحظة :
 

كنت كتبت هذا االعتراض قبل ملد  ، وح لل اآلن عنلدي تلردد فلي معنلى قلول أهلل 
العلللم ْْ تغليبللا (( ، ومحللله أن يقللال : هللل يشللترط فللي التغليللب تغليللب  األكثللر علللى األقللل 

فلي  ةقائملال مالحظة لل فات والمعانيمالحظة للكثر  والقلة ، أم قد يغلب األقل على األكثر 
غل ب ، ترددت فيه اآلن ، ولم أحفظ فيه عن مشايخي شيئا ، وما قرأته في موض  ، فيرفل   الم 

 إلى أهل العلم ليب رونا به وهللا تعالى أعلم .
 

 شر :اعالمأخذ ال
 

ب لفللاظ ـ أي التوكيللد ـ ويكللون  » : فللي بللاب التوكيللد قللال الم للنف رحملله هللا تعللالى
معلومة وهي : النفس ، والعين ، وكلل ، وأجمل  ، وتوابل  أجمل  وهلي : أكتل  وأبتل  وأب ل  

 ...» . 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

على الم نف ههنا إيرادان ، أما األول فإسلقاط الت كيلد اللفظلي النلوع الثلاني ملن  ي ِرد  
ذي ينفلك عنله ، وإن كلان الت كيد ، وهو إملا سلهو وإملا اخت لار ، فلإن كلان األول فملن ذا الل

الثاني فال يحسن به هذا ، وأما الثاني من اإليرادين فإنه لم يذكر ملن الت كيلدات المعنويلة كلال 
وللم » وكلتا وجمي  وعامة ، وأنكلر المبلرد عاملة وقلال هلي بمعنلى أكثلر ، قلال السليوطي : 

 . (219ْاهـ « يذكر أكثر النحا  جميعا ، قال ابن مالك سهوا أو جهال 

                                                 

 ( 17( ْ شرح قطر الندى ص218ْ
 
 ( 123-2/122( ْ هم  الهوام  219ْ
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 ل أبو بكر عفا هللا عنه :قا
 

ـ هلذا العللم الشلريف ، وعنلدي حمللة ملن كثلر يجهل ويسلهو األعليل ، فكيف  وتعليله
وهللا تعلالى في هذا جواب أذكر  ـ إن شلاء هللا تعلالى ـ إن رأيلت ملن قلال بله ـ غفر هللا ذنبي 

 . أعلم 
 

 المأخذ الحادي عشر :
 

قبل له  الملذكور هلو االسلم المرفلوع» : الفاعلل قال الم نف رحمه هللا تعالى في بلاب 
 . « فعله

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

أن يتقلد م عليله في كالم الم نف رحمله هللا تعلالى خللل ظلاهر ، إذ ال يشلترط  فلي كلل فاعلل 
لل  فعل  كما ال يخفى ، بل قد يتقدمه اسم فاعل وي خذ فاعال ظاهرا أو مضمرا ؛ ألنه يعمل ع م 

ك   ﴿قوله تعالى : فعله ، ومن ذلك  ر  لد  لائٌِق بِلِه    ض  ى إِل ي لك  و  ا ي وح   ......ف ل ع ل ك  ت اِرٌك ب ع ض  م 
ان لله   ﴿، وقوللله تعللالى :  [ 12  س للور    ه للوٍد :  ﴾ ت ِلفًللا أ ل و  خ  ِض م  أ  ل ك للم  فِللي األ ر  للا ذ ر  م    س للور     ﴾ .....و 

لِل :   درك بضائق وألوانه بـ مختلفا على أنهملا فلاعالن ، والشاهد في اآليتين ارتفاع  [ 13الن ح 
لل  فعلهملا .  هلذا ويجلوز فلي  لدرك وجله آخلر ؛ ألن ضائقا ومختلفا اسما فاعلل يعملالن ع م 

 وهو كونها مبتدأ مؤخرا وهللا تعالى أعلم . 
 

 عشر : المأخذ الثاني
 

وهلي  » ر :قال الم نف رحمه هللا تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبل
 ثم عدها بالتف يل . .« ثالثة أشياء : كان وأخواتها ، وإن وأخواتها ، وظننت وأخواتها 

 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

ويرد عليه رحمه هللا تعالى قسم راب  ، وهو كاد وأخواتها ، وال أدري للم  تركهلا فلاهلل 
 تعالى أعلم . 

 

ذكر اسم كاد وأخواتها ، واسم الحلروف ترك   في مرفوعات األسماءكذلك ويرد عليه 
العاملة عمل ليس ، وخبر ال النافية للجلنس ، حيل   أدخلل األوليلين فلي اسلم كلان وأخواتهلا ، 

 واألخير في خبر إن وأخواتها وهللا تعالى أعلم .
 

خبر كاد وأخواتها ، وخبر ما ع ِمل وكذلك يرد عليه في من وبات األسماء ترك ذكر 
ل ليس   . أدخلهما في خبر كان وأخواتها ، وهللا الموفق لل واب ، حي   ع م 

 

 عشر : المأخذ الثالث
 

بلاب أقلول : ذكلر فلي عللى سلبيل المثلال ال الح لر ما قل  ويترك ما اشلتهر ، ويذكر 
، بملا أغنلى علن ذكلر  فلي هلذا الموضل   اقدمنا الكالم فيهلوقد ، ظن وأخواتها ْْ سمعت  (( 

  كـ درى وخال وزعم .... وهللا تعالى أعلم . وأقيسمنها وترك ما هو أشهر 
 

 عشر : المأخذ الرابع
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قبل له  الملذكور هلو االسلم المرفلوع» الفاعلل : قال الم نف رحمه هللا تعالى في بلاب 
 . « فعله

ر معله الذي لم يلذك وهو االسم المرفوع» المفعول الذي لم ي س م  فاِعل ه : وقال في باب 
 . « فاعله

المبتللدأ هللو االسللم المرفللوع العللاري عللن العوامللل  »لمبتللدأ والخبللر : اوقللال فللي بللاب 
سن د  إليه   . «اللفظية . والخبر هو االسم المرفوع الم 

 . « هو االسم المن وب الذي يق  به الفعل» :  المفعول به وقال في باب
هو االسم المن وب الذي يجيء ثالثا في ت لريف الفعلل »  :  باب الم دروقال في 

» . 
ظلرف الزملان هلو اسلم الزملان المن لوب  » المكلان :باب ظرف الزمان ووقال في 

 . « وظرف المكان هو اسم المكان المن وب بتقدير في ... بتقدير في
ي ئاِت  »باب الحال : وقال في  م  من اله  ر  لما ان ب ه  ف س ِ  . «هو االسم المن وب الم 

ات هو االسم المن وب ال »وقال في باب التمييز :  م  من الذ و  ر  لما ان ب ه  ف س ِ  . «م 
هو االسلم المن لوب اللذي ي لذك ر  بيانلا لسلبب وقلوع  »وقال في باب المفعول ألجله : 

 . «الفعل 
هو االسم المن لوب اللذي ي لذك ر  لبيلان ملن ف ِعلل  معله  »وقال في باب المفعول معه : 

 . «الفعل 
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

الحدود التي ذكرها الم لنف فلي مقدمتله سلنجد أنله أدخلل فلي جميعهلا  لدى ت مل هذ 
أحكام المحدودات ، وهذا منله لليس بجيلد ، بلل هلو معيلب عنلد أهلل  لناعة الحلدود ؛ ألنهلم 

 يقولون الحكم على الشيء فرع  ت ور  . 
 

 وقد اعت ِرض  بمثل هذا على ابن مالك رحمه هللا تعالى حي   قال في خال ته :
  أذهب   اد  ر  ف  ـ ك   في حالِ  مفهمٌ **********  ب  ِ  ت  ن  م   فضلةٌ  فٌ الحال و 

 

وفي هذا الحلد ِ نظلر ؛ ألن الن لب حكلم ، والحكلم  »قال ابن هشام رحمه هللا تعالى : 
220ْ « فرع الت ور ، والت ور متوقف على الحد ، فجاء الد ور

) . 
 

 عشر : المأخذ الخامس
 

األخص بوتار  بواب شرائط الحد ، فعرف باألعم في حد األرحمه هللا تعالى لم يلتزم 
لمرفلوع اللذي للم هلو االسلم ا» ن األول قولله فلي المفعلول اللذي للم يسلم فاعلله : فم، أخرى 

هلو االسلم المن لوب اللذي يجليء » فلي الم لدر : قولله : ومن الثاني ، « يذكر معه فاعله 
   وهللا تعالى أعلم .« ثالثا في ت ريف الفعل 

 

 عشر : سادسالمأخذ ال
 

إن الناظر نظر  فحص وتحلر وتلدقيق فلي مقدملة الم لنف وعباراتهلا ، للم يشلك  فلي 
أنلله لللم يلتللزم فيهللا خطللة مدروسللة مرتبللة فللي ذهنلله ، فتللرا  يعمللد إلللى مللا يحتللاج التطويللل 

                                                 

 ( 2/248أوضن المسالك ( ْ 220ْ
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يخللل بالمعللاني ، بللل ويحللذف مللن األبللواب تللرا  واإلسللهاب فيلله ـ نسللبيا ـ فيخت للر حتللى 
تلرا  ف، ر يحتلاج االخت لاوكلذلك يفعلل فيملا ، تكلون راضليا عنله يسلعك أن  والف ول ما ال

، وقد ملر فلي مواضل   الجليات  ويطول في توضين الواضحات وتبيينسهب بذكر األمثلة ، ي
 وهللا تعالى أعلم .بيان  ما أجملنا  في هذا الموض  

 
 
 
 
 

 
 هِ تِ مَ د ِ قَ في مُ  فَ ئِ اطَ في لَ  سُ مِ االخَ  ثُ حَ بْ المَ 

 

 : اللطيفة األولى
 

الحلال وأنثله فلي سلياق كالمله فلي بلاب الحلال كملا ال رحمله هللا تعلالى ذ ك ر  الم نف 
 يخفى على الناظر ، وك نه للداللة على أنه ي ن من وجهين وهللا تعالى أعلم .

 

 اللطيفة الثانية :
 

أنلله ذ ك للر  الحللال وأنثهللا ، ثللم بللالنظر فللي مقدمتلله ، نللرى أنلله اللطيفللة األولللى تقللدم فللي 
ا في موض  واحد ، وأنثها في ثالثة مواضل  ، وك نله لبيلان األف لن وهلو الت نيل  كملا ه  ر  ك  ذ  

 ال يخفى وهللا تعالى أعلم .
 

 قال أبو بكر عفا هللا عنه :
 

 فله الحمد على ما أنعم .، ، فهو من فضل هللا وتوفيقه  ماولم أر  من ذكره
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 اهَ يْ فِ  دُ رُ سْ أَ  ة  تمَ اخَ في  سُ دِ االس   ثُ حَ بْ المَ 
 يمِ وْ رُّ اآلجُ  مِ امَ الِ  تِ ارَ ايَ اختِ  ر  اصَ اختِ بِ 

 

، وفيله خلالف أهلل الب لر  معرب مجلزوم بلالم أملر مقلدر  فعل األمر  اختار أن ـ1
 القائلين ب نه مبني على السكون .

 

الم كللي والم الجحللود وحتللى ، والفللاء والللواو وأو الجوابيللات ، جميعهللا  اخت  ار أن ـ  2
كمللا دل عليلله ظللاهر كالملله فيمللا تقللدم ، وخللالف الب للريون فقللالوا انت للب  تن للب بنفسللها ،

 الفعل بعدها على إضمار أن .
 

كي ال تكون إال حرف ن ب ويمتن  كونها للجر ، وفيه خالف الكلوفيين  اختار أن ـ3
 كما تقدم .

 

 كيفما تكون جازمة ، وفيه خالف أهل الب ر  القائلين بالمن  مطلقا . اختار أن ـ4
 

 نه مبني القائلين بأهل الب ر   خالففي وفيه اسم ال معرب من وب ،  اختار أن ـ5
 . على الفتن ومحله الن ب

 

حتى تكون حرف عطف وفاقا ألهل الب لر  ، وفيله خلالف أهلل الكوفلة اختار أن  ـ6
 العطف بها جملة .ينكرون  الذين

 

ملن كالمله فيملا تقلدم ،  ، كما اسلتظهرتهال بالواو الجر بـ رب المحذوفة  اختار أن ـ7
 وفيه خالف الكوفية .

 

االستثناء ملن الكلالم التلام المنفلي يجلوز فيله البدليلة ، وفاقلا للب لريين ، اختار أن  ـ8
 وفيه خالف أهل الكوفة كما تقدم .

 

إذا تجزم في الشعر خا ة ، وفيه خالف الكوفيين الذين يجيلزون الجلزم اختار أن  ـ9
 بها مطلقا .

 

الخبر مفعول ثان لـ ظن ، وهي طريقة الب لريين ، وخلالف الكوفيلون  ناختار أ ـ10
 فقالوا انت ب على الحال .

 

الكوفيلون إللى أنله  الخبر مرفلوع بلـ إن ، وهلو قلول الب لريين ، وقلال اختار أن ـ11
 .باق على األ ل
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جم  المؤن  السالم معرب من وب بالكسلر  وفاقلا للب لريين ،  وفيله  اختار أن ـ12
األخفش القائل ب نه مبني فلي محلل ن لب ، والكلوفيين القلائلين بجلواز ن لبه بالفتحلة خالف 

 مطلقا ، وهشام في تجويز ن به بالفتحة في المعتل خا ة كما تقدم بيانه .
 

رب  حلرف جلر ، وفاقلا للب لريين واألخفلش ، وفيله خلالف الكلوفيين  اخت ار أن ـ13
 والكسائي وابن الطراو  القائلين ب نها اسم .

 

الت كيد بـ أكتل  وأبتل  وأب ل  ال يكلون إال بعلد الت كيلد بلـ أجمل  ، وفاقلا  اختار أن ـ14
ألهل الب ر  ، وفيه خالف الكوفيين وابن كيسان القائلين ب نها أ ول برأسها ي لن التوكيلد 

 بها دون أجم  .
 

هللل الكوفللة وفاقللا أل المنللادى المفللرد العلللم معللرب مرفللوع بغيللر تنللوين اخت  ار أن ـ  15
مبنلي عللى الضلم ولليس بفاعلل وال القائلل ب نله ملن الكلوفيين لفراء ا، وفيه خالف  ياشيوالر ِ 

 .ن ب ألنه مفعول في محل مبني على الضم يين القائلين ب نه مفعول ، والب ر
 

بدل الغلط ثابت وفاقا لسيبويه وبعضهم ، وفيه خالف المبرد فقد أنكلر   اختار أن ـ16
 عليه جماعة .  ـ على سعة إطالعه ـ وتبعه

 

 الحال ال تتقدم على  احبها ، وال أعلم من قال به مطلقا . اختار أن ـ17
 

الحال ال تتقدم عللى عاملهلا ، وأجلاز  الجمهلور مطلقلا إال فلي مواضل   اختار أن ـ18
 يسير  ، وفيه خالف أبي عمر الجرمي حي   أطلق القول بالمن  فيه .

 

املل ومعمولله ممنلوع ، وال يعللم فيله خلالف كملا توسط التمييز بين الع اختار أن ـ19
 أفاد  الشيخ أبو حيان والسيوطي .

 

تقدم التمييز على العامل والمعمول معا ممنوع ، وفاقا لسيبويه والفلراء  اختار أن ـ20
وأكثر الب ريين والكوفيين والمغاربة ، وخالف الكسلائي والجرملي والملازني والمبلرد وابلن 

 ا جميعا إلى جواز تقدمه على العامل إذا كان فعال مت رفا .خروف اإلشبيلي ، ذهبو
 

العامل في المضاف إليه نفس اإلضافة ، وفاقلا ل خفلش ، وفيله خلالف  اختار أن ـ21
 سيبويه ، والزجاج وابن الحاجب رحمهم هللا .

 

الت كيد بـ أجم  دون كل جائز ، وفاقا للجمهور كملا زعمله السليوطي ،  اختار أن ـ22
الف جم  ملن المتل خرين كلابن ماللك وأبلي حيلان وابلن هشلام والسليوطي رحمهلم هللا وفيه خ

 تعالى جميعا .
 

لكن  حرف عطف ، وفاقا لما قرر  جم  من النحلا  كسليبويه واألخفلش  اختار أن ـ23
وأبللي علللي الفارسللي وابللن كيسللان وابللن ع للفور ، خالفللا لمللا ذهللب إليلله ابللن مالللك وفاقللا لللـ 

 ا ليست عاطفة ، وأنها حرف استدراك .يونس بن حبيب من أنه
 

ْْ سمعت  (( مما ين ب مفعولين ، وفاقا ل خفش وأبي عللي الفارسلي  اختار أن ـ24
 وابن بابشاذ وابن ع فور وابن ال ائغ وابن أبي الربي  وابن مالك ، خالفا للجمهور .
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 حللرف التعريللف ثنللائي ، وهمزتلله همللز  و للل زائللد  معتللد بهللا فللي اخت  ار أن ـ  25
الوض  ، وهو مذهب سيبويه ، و ححه الملرادي ، وفيله خلالف الخليلل القائلل ب نله ثنلائي ، 
وهمزته همز  قط  أ لية ، إال أنها حذفت في الو ل تخففا لكثر  االسلتعمال ، وتبعله عليله 

 ابن مالك .
 

اإلعراب معنوي والحركات دالئل عليه ، وفاقلا لسليبويه واألعللم وابلن  اختار أن ـ26
كثيللرين ، خالفللا البللن درسللتويه وجماعللة مللن المتلل خرين كللابن مالللك ، القللائلين ب نلله يعلليش و
 لفظي .

 

إما حرف عطف ، وفاقا لما است ظهر من كالم سيبويه ، ولما قرر  ابن  اختار أن ـ27
وابلن ع لفور وأبلو  عللي الفارسلي وابلن كيسلان يوأبلبن حبيلب يونس هشام ، وفيه خالف 

 .على ذلك  ادعى ابن ع فور اإلجماع، بل غير عاطفة  نها الحسن الرماني القائلين ب
 

األسماء الخمسة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، وفاقا لـ قطلرب  اختار أن ـ28
ا والزيللادي والزجللاجي مللن الب للريين وهشللام مللن الكللوفيين فللي أحللد القللولين عنلله ، خالفلل

 .للم رين معا كما تقدم في موضعه
 

ون حرفا وفعلال متعلديا ، وفاقلا ألبلي عملر الجرملي والملازني حاشا تك اختار أن ـ29
والمبرد والزجاج و ححه الملرادي ، خالفلا للب لريين القلائلين ب نهلا حلرف جلر ، والفلراء 

 القائلين ب نها فعل ال فاعل له وهللا تعالى أعلم . وأكثر الكوفيين
 

 

 
 

 مِ اتَ الخِ  لَ بْ قَ 
 

أن أكللون تعللالى ، فللإني أسلل ل هللا واضلل  المتوبعللد أن و لللت إلللى نهايللة هللذا البحلل  
 .عن التكلف واإلجحاف اإلمام ارات الم نف درب اإلن اف ، وابتعدت في عبسلكت فيه 

 

بلذلت الوسل  فلي تتبل  عبلارات الم لنف أني يعلم الذي هو في السماء إله وفي األرض إله و
ب ال لحين ملن وسلعيت السلتظهار الملذه،  فلي بعضلها رلنظلإطاللة ا ، مل رحمه هللا تعالى 

 . إلزام ما ال يلزمووالتفريط عن اإلفراط ابتعدت ـ فيما أرجو ـ عباراته المختزلة ، و
 

وهذا آخر ما من  هللا تعالى به عللي  ، مل  اشلتغال البلال ، وازديلاد األعبلاء واألثقلال ، 
نفسلي ، وما كان به من خطل  وخطلل فملن الكريم الوهاب فما كان به من خير فمردُّ  إلى هللا 

  . ي ، ف ستغفر  هللا العظيم منهوتق يري وقلة علم
 

 إذا ق  رت  رفقا بالمالم ********** أروم  وذاك من قوم كرام
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 أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش أقال هللا عثرته والمسلمين آمين . هكتب

ملن  1425/ جملادى الثانيلة /  6وكان الفرا  من تبييض ما مر بعد ع لر يلوم الجمعلة فلي 
 هجر  رسول هللا  لى هللا عليه وسلم .  

  والحمد هلل رب العالمين .
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